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Lietuvių Delegacija Berlyne

(LKFSB) Žiniomis iš 
Londono, keletas Lietuvos 
žmonių netaip seniai lan
kėsi Berlyne, Rytų Kraštų 
ministerijoje. Profesinių 
sąjungų pirmininkas pul
kininkas Urbonas vieno 
priėmimo metu pasakė 
kalbą. Specialioj konfe
rencijoje, kuri (neaišku 
ar ji buvo sušaukta Ber
lyne, ar Vilniuje) svarstė 
Vilniaus krašto ūkinius 
reikalus, kalbėjo Vilniaus 
Burmistras Dabulevičius. 
Jei tie lietuviai važiavo į 
centro įstaigas ginti Lie
tuvos žemių reikalų, tai jie 
taip ir turėjo padaryti, 
bet jei tai buvo tik nacių 
pataikūnų delegacija, tai 
ji Lietuvos žmonių neat
stovauja ir susilaukia vi
sų lietuvių pasmerkimo.
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Uždraudė Parduoti Konser
vuotą Mėsą, Žuvį

VVashington, D. C., vas. 
! 18 — Kainų Administra- 
‘ ei jos Ofisas išleido drau
dimą parduoti konservuo- 

į tą (canned) mėsą ir žuvį, 
i Šis draudimas išleistas be 
iš anksto paskelbimo, kad 

; neturėtų progos prisipirk
ti atsargai. Šis draudimas 

! bus galioje kol bus įvestas 
, racionavimas, gal būti iki 
! balandžio 1 d.

Draudimas parduoti 
konservuotą mėsą ir žuvį 
įėjo galion nuo vasario 17 

į d. vidurnakčio.

Lenkai Sakosi Ginsią Lietu
vos Nepriklausomybę

(LKFSB) “Przewodnik 
Katolicki” persispausdino 
iš Londono einančio “Jut- 
ro Polski” straipsnį apie 
Lietuvą, kuriame Karolis 
Leskowiec atsiliepia į 
Prof. K. Pakšto raštą Vil
niaus klausimu. Lenku 
pažiūra Vilniaus klausimu 
mums žinoma, bet visgi į- 
domu, kad tame straips
nyje pripažįstama ir Len
kijos kaltė — esą “abi ša
lys padarė klaidų”. Toliau 
rašoma: “norime, kad Lie
tuva būtų nepriklausoma 
valstybė ir kad ji toliau 
plačiai palaikytų kaimyni
nius santykius šu Lenki
ja”. Toliau sako: “Lenkai 
pasiruošę ginti Lietuvos 
nepriklausomybės idėją ir 
tai su 1938 m. sienomis, 
tai yra — įjungiant Klai
pėdą... Jie nori, kad iš to 
karo Lietuva išeitų taip 
stipri ir didelė, bent kaip 
buvo prieš karą”.
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Nuskandino 17 Japonijos 
Laivų
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FIVE CENTS

Dešimts Kunigų Kapelionų

pranešė, lių.

praeitais me-

kapelionai be 
su kareiviais 

kad juos

New York, vas. 18 — Rocco Trapani.
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Vytauto Didžiojo bažnyčia Kaune — Štai šioje ir kitose Lietuves bažnyčiose 
suklupęs lietuvis karštai maldai išpažįsta meilę — Tu, Aukščiausi, skaisčiausis 
mano meilės šaltinis! Tavę myliu, kaip myli sūnus tėvą geriausį; O vienck, kaip 
tas lapas rudeniop paskutinis, štai drebu, nes per teismą manę menką užklausi 
— ką gero padariau Dievui ir Tėvynei.

VVashington, vas. 18 — 
Amerikos karo vyriausy
bė praneša, kad per de
šimtį dienų nuskandino j 
17 Japonijos laivų Pacifi- 
ke ir sunaikino 63 lėktų-; 
vus. Amerika neteko dvie-i 
jų laivų ir 22 lėktuvų.

—

★ Spaudos žinios prane
ša iš karo fronto nacių su 
rusais, kad nacių praradi
mas Stalingrado ir prara- tainėje 3:30 vai. po pietų; tuvių svetainėje, 4 vai. po 
dimas visos šeštosios ar- Montello, 
mijos tame fronte, yra tai tainėje, 
vieno 
rio — klaida. Dalykų žino- tų parapijos svetainėje, jybės par. mokyklos sve- 
vai sako, kad keletas to-i 2:30 vai. po pietų; Law-, tainėje, 2 vai.
kių klaidų pasitaikytų pa-1 rence, LjVV. 1JW*| <X.UUX- vitviiuiiv 

daryti Hitleriui, tai jis su' tori jo j, 3 vai. p. p.!j New gio par. 
savo naciais užbaigtų sa- Haven, Conn., parapijos vai. vakare, 
vo viešpatavimą.. svetainėje, 7:30 vai. vaka-

t

I

I
I

Norvvood, parapijos sve- re; Cleveland, Ohio — Lie-

parapijos sve- pietų, ir Šv. Jurgio par.
6 vai. vakare; svetainėje, 7 vai. vakare; 

žmogaus — Hitle- Worcester — Aušros Var- Hartford, Conn., Švč. Tre-

po pietų;
Švč. Marijoj audi- Shenandoah, Pr., Šv. Jur-
" *■ ‘ ---- svetainėje, 7:30
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AREŠTAVO KARO ĮSTAIGOS 
VIRŠININKĄ SVETIMŠALĮ

Padovanojo Devynius 
Ambulansus

18Cleveland, Ohio, vas.
— Diecezijos Katalikių 

pasisiūlęs tarnybon kaipo Moterų Draugija sumanė

J

Kitose 
Vyskupas Jonas O’Hara, vietose taip pat užmušta 
C.S.C. Amerikos kapelio- nemažai kunigų ir vienuo- 
nų vyresnysis 
kad jau dešimts Amerikos 
karo kapelionų padėjo gy
vybes už šį kraštą. Du ka
pelionai žuvo šiais metais, 
kiti’ aštuoni 
tais.

Katalikų 
baimės eina 
į karo frontą, 
padrąsinti ir suteikti pas
kutinį Bažnyčios patarna
vimą. Daugelis ir iš lietu
vių jaunesniųjų kunigų 
laisvu noru įstojo į Ame
rikos kariuomenės pul
kus.

Min. Ciano Turės Aplan
kyti Ir Lietuvos Ministerį 

Prie Vatikano

Sugriauta Daug Bažnyčių 
Italijoje

Civilis Karas Jugoslavijoj
Iš Maskvos pranešama, 

kad Jugoslavijoj vyksta 
civilis karas tarp partiza
nų, būtent, “liaudies ar
mija” kovoja prieš gen. 
Michailovičiaus vadovau
jamas partizanų jėgas.

Vadinasi, gen. Michailo
vičiaus partizanų jėgos 
turi grumtis ne tik su o- 
kupantais naciais ir ita
lais, bet ir su savaisiais 
bolševikuojančiais gaiva
lais. Kaip žinoma, gen. 

’ Michailovič yra remiamas 
Suvienytų Tautų, tik so
vietų bolševikai jo nere
mia ir prieš jį veda smar-

18 — kią propagandą.

Plečkaitis Tarp Anglijos 
Lenkų Organizuoja Pulkus 

Prieš Lietuvą

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas iš Londono 
praneša apie jį pasieku
sias žinias, kad į Angliją 
esąs atvykęs Plečkaitis ir 
čia kartu su lenkų genero
lu Janušaičiu dirbą kur
dami naujus Rytų Lietu
vos, ar “slavų Lietuvos” 
pulkus, panašiai kaip 
Plečkaitis savu laiku kūrė 
juos Lydos apylinkėse.
Plečkaitis esąs pakeista 
pavarde, bet tarnaująs 
tiems pat ponams tik ne 
Lietuvai. Nors gen. Sikor
skis, sakoma, buvęs už
draudęs saviesiems suda
rinėti visokius Związkus, 
bet, jam nesant, įsikūrė 
su gen. Želigowskiu gar- 
bės pirmininku priešaky-: 
je Šiaurės - Rytų Žemių; 
Sąjunga ir jie jau kuriai 
toms žemėms vaduoti spe
cifinius karinius dalinius. 
Renka Vilnijos pabėgė
lius, iš jų šį-tą daro, pri
dėjo daug svetimų vyrų ir 
pavadino Vilniaus batali-1 
jonu. Net kapelioną vil
nietį Ostanevičių paskyrė. 
Daugelis jų tiki, kad labai 
greit karas baigsis, kiti 
net mini datą ■ —
džio pirmoji. Kažin, varg-j

New York — Šiomis-die-1 
nomis Federalio biuro a- 

į gentai areštavo vienos 
j medikalių instrumentų 
! dirbtuvės viršininką, ku
ris gaudavo $75,000 algos 
metams. Jis yra internuo
tas kaipo priešas svetim
šalis. Taipgi areštavo ir 
kitus septynius vokiečius.

Sakoma, kad tas vokie
tis, kurio pavardės ne
skelbia, kada tai skundė- 

Įsi FBI agentui, kurio turi 
būti nepažino, kad vokie
čiai šioj šalyj blogiau 
traktuojami, kaip Ameri- 

1 kiečiai Vokietijoje. Jo 
valdoma dirbtuvė dau
giausia išpildydavo karo 
užsakymus.

Pirm negu Jung. Valsty- dirbtuvės viršininko gi- mylių pirmyn.

Vokietijos kareivis. Jis nupirkti Amerikos Vy- 
atvyko į šią šalį 1928 m., riausybei ambulansą. Ir 
bet palaikęs santykius su nupirko ne vieną, bet de- 
savo tėvyne ir ją yra ap
lankęs nuo 1929 iki 1935 
m. Jis pareiškęs FBI. a- 
gentams, kurie jį arešta- 

. vo, kad jis nekovotų už 
i Jung. Valstybes, net ir ta
da, jei i jas įsiveržtų prie
šas, ir jo sūnus esą tos 
pačios nuomonės. Jo sū- 

' nūs taip pat yra užsiregis
travęs į Vokietijos milita- 
'.įę tarnybą, ir abu yra vie
nos nuomonės, kad Vokie
tija turi atgauti tas kolo-i 
nijas, kurias prarado pir-Į 
mame Pasauliniame kare. Į

Areštuotųjų tarpe yra 
viena moteris, neskaitant

vynius ir padovanojo vy
riausybei, kad juos nau
dotų karo metu.

I

bės įstojo į karą, šis žmo- minių. Septyni iš aštuo- 
gus gaudavęs pensiją iš nių areštuotų esą atsisa- 
nacių valdžios, kurią jis kę eiti Jung. Valstybių 
užsitarnavęs vokiečių ar- karo tarnybon. Vienas jų 
mijoj nuo 1914 iki 1916. 
Jis gavęs Geležinį Kryžių 
už drąsą, ir 1940 m. jis 
buvęs užėjęs į Vokietijos 
konsulatą New Yorke ir

v •

yra buvęs Vokiečių - A- 
merikiečių Bundos vadas 
Bronxe ir pagelbėjęs or
ganizuoti “Hitlerio jauni
mo” veiklą ten.

ARKIVYSKUPAS SPELLMAN
VYKSTA Į VATIKANĄ

Madrid, vas. 18 — New
Yorko Arkivyskupas

'Spellman, nuvykęs į Bar- 
celoną, Ispanijoje, aplan- 

varff-' kė Generolą Franco, vys- J*• a vagili,
sėliai ar jie apsižiūrėjo, kupus. Gavęs Italijos vy-į 
kad tai melagių diena... riausybės leidimą J. E.'

arkivyskupas vyksta į Va
tikaną pas Šv. Tėvą.

Galimas dalykas, kad 
kol šis “Darbininko”
meris pasieks Gerb. Skai
tytojus, tai arkivyskupas 
Spellman jau bus Vatika
ne.

nu-

(LKFSB) Buvusį italų 
užsienių reikalų ministerį 
Ciano paskyrus Italijos 
Ambasadoriumi prie Šv. 
Tėvo, pagal diplomati
nius papročius, Ciano tu
rės padaryti vizitą Lietu
vos Pasiuntiniui prie Va
tikano Stasiui Girdvai
niui) Tai įdožids susitiki
mas ypač tuo atžvilgiu, 
kad Ciano esant užsienio 
reikalų ministeriu, 1940

Vatikanas, vas.
Kuomet Anglijos lakūnai --- -—~~ t
pradėjo bombarduoti Ita-; Dvidešimts Penki Darbinio*
Ii ją, sugriauta daug baž- kai Sužeisti
nyčių Sicilijoje, Genoa, 
Messinoje, Pietų Italijos 
dalyje. Bombardavimo 
metu užmuštas Reggio- 
Calabria arkidiecezijos 
Arkivyskupas Enrico 
Montalbetti ir prelatas

___________    Maskva, vas. 18 — So- 
m. po bolševikų okupaci- vietų Rusijos^ raudonoji 
•_ _________ __2_.1___.1_---- '1*....................nacįus iš
prie Italijos karaliaus St. Ukrainos sostinės Khar- 
Lozoraitis buvo italų pri- kovo miesto.
verstas gražius lietuvių
atstovybės rūmus palikti kove galingiausias savo 
rusams. Kas dabar gyve- tvirtoves. Khar kovas yra 
na tuose rūmuose, kai Ita- ketvirtas didžiausias Ru- 
lija kariauja su Rusija, sijos miestas, 
nėra žinių. Taip pat ne vi
sai aišku, kur prisiglau-

i dęs St. Lozoraitis.

Schenectady, N. Y. vas. 
18 
kompanijos fabrike išti
ko sprogimas ir dvide
šimts penki darbininkai 
tapo sužeisti.

General Electric

jos Lietuvos ministeris armija išstūmė

Vokiečiai turėjo Khar-

AMERIKOS KAREIVIAI
NUGALĖJO VOKIEČIUS

šiaurės Afrika, Ameri- sai lanko lietuviškąsias 
kos Stotis, vas. 18 — A- šeimas, kurių priklausan- 
merikos karinės jėgos at- čių prie parapijos yra apie 
stūmė maršalo Rommelio 320 — 340, 
armiją šešias mylias Tu- 
nisijoje.

Vokiečiai buvo prasiver
žę pro Amerikos apsigyni
mo linijas ir pasivarė 20 

, bet tas jų 
laimėjimas ilgai nesitęsė, 
nes sutraukę karines jė
gas Amerikos kariuome
nės pradėjo nacius stumti 
atgal.

ti. Juk nuolatinis Vokieti
jos industrijos miestų 
bombardavimas sulaiko 
karo ginklų gaminimą, o 
tūkstančius žuvusių ka
reivių vietas nėra kam 
užimti.

Vokietijos karo pralai- 
! mojimas kas dieną darosi 
aiškesnis. Sovietų Rusijos 

I spauda tai permatydama 
; aiškiai pareiškė, kad Be- 
'sarabiją ir Pabaltijo vals- 
! tybės, kaip tai 
nė ginčo kelti, 
lingoji Dievo 
gali sunaikinti 
Rusijos galybę,
toms tautoms grąžinti ne
priklausomybę ir laisvę. 
Nors šiuo metu Lietuvos, 
mūsų tėvynės ateitis at
rodo tamsi ir beviltiška, 
bet mes meldžiamės ir ži
nome, kad Dievas neapleis 
žmonių, kurie Jam pasiti
ki.

Jo neteki
mas vokiečiams yra di
džiausias pavojus, gi ru
sams didis laimėjimas ir 
viltis iki pavasario Hitle
rį išvaryti iš Rusijos.

Iš Maskvos taip pat pra
nešama, kad visuose Ru
sijos frontuose naciai be
tvarkiai traukiasi atgal.

Vokiečiai greičiausia 
mėgins sudaryti tvirtas 
atsilaikymo linijas prie 
Dniepro upės.

Rusai sako, kad vokie
čiai tūkstančius kareivių 

iš Prancūzijos į 
bet prieš Sovietų 
naciai nepajėgia

I

— Estija, 
Bet ga- 
Apvaizda 
ir sovietų 
o paverg-

tik jos labai 
išsisklaidžiusios. Gražiai 
jų padėtį pavaizduoja vie-' 
nas lietuvių klebono pasi
kalbėjimas su vyskupu: atvežė
kartą Londono lietuvių Rusiją, 
parapijos 
kaimynus kunigus sutiko atsilaikyti. Hitlerio armi- 
kardinolą.
kūpą. Jis ir klausia lietu- ta. ir rusai dar esą toli 
vio klebono — kaip plati nuo Lenkijos sienos, 
jo parapija. — . _
'tris vyskupijas, — atsako sariui atėjus naciai bega- 

Tunisijoje šiuo metu ei- tasai. — Kaip?! Tai lietu- 
na žiaurios kovos. Abi pu- vių parapija didesnė 
sės yra sutraukę galingas mano vyskupiją?! 
karo jėgas. Amerikos ir juoke kardinolas. 
Anglijos vyriausybės pil
nai pasitiki, kad vokiečiai 
bus išvyti iš Afrikos.

klebonas pas armija

savo arkivys- ja Rusijoje dar nenugalė-

, bet 
Ji apima yra abejotina ar ir pava-

lės karinę galybę parody-

★ Besiartinant valgių ra- 
cionavimui - paskirstymui 
tos srities žinovai, sako, 
kad įsigaliojus paskirs
tymui maisto bus pakan
kamai. Tik patariama, 
šeimininkėms, kad jos pa
studijuotų patvarkymus.

Londono Lietuvių Parapija

už 
nusi-

Suomijos Prezidentu Vėl 
Išrinkta Ryti

Helsinki, Suomija (Fin- 
I — Perei

tą pirmadienį Suomijoj į- 
(LKFSB) Kun. Dr. Ma- vyko prezidento rinkimai, 

tulaitis, nežiūrint karo Vėl veik vienbalsiai iš- 
sunkumų, sėkmingai dar- rinktas dabartinis prezi- 
buojasi Londono lietuvių dentas Risto Ryti. Jis ga- 
parapijoje. šiuo metu ji- vo iš 300 balsų 269 balsus.

Apima... Tris Vyskupijas landi ja), vas. 18
’ “i ~

Šeštadienį, vasario 20 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų radio programa. Lietuviškos dainos, mu
zika ir pranešimai plauks oro bangomis į Naujos Ang
lijos patriotingųjų lietuvių namus iš WCOP stoties, 
Boston, Mass.

Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas įdė
tas į skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Darbi
ninkų Radio programoje. Skelbimus siųskite arba 
DIO, 366 Broaduay, So. Boston. Mass. Tel. SOUth 
asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBININKŲ RA- 
Boston 2680 arba NORwood 1119.



BROCKTON, MASS.NAUJA MAISTO RACIJONAVI 
MO PROGRAMA PRASIDĖS 

KOVO 1 d.
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS PAMINĖJIMAS. — 
1 Sekmadienį, vasario 21 d- 6 v. 
vakare, Šv. Roko par. salėje 
Brocktono visi patrijotai lietu
viai iškilmingai minės Lietu
vos Nepriklausomybės Šventę 
— Vasario 16 dieną. Kalbės 
pulkininkas K. V. Grinius, mie- 

pirkdavo ne tik vienam st0 May°ras J- Dawney, vieti- 
kartui kenuoto maisto, ir nis kieb- kun- J- svagždys ir k. 
pareiškimas, kad asmuo Programą pamargins daino- 
turi kiek kenuoto maisto va,J°vystėje muz. p-lės še- 
nereiškia, kad aplikantas rintaitės. V isi kviečiami daly- 
yra maisto taupytojas vauti.
(hoarder). Bet kuponai - -----------
hnc ičnločti tAb-inzscga otei- Ponia Chiang Yra Preziden

to Viešnia—
VVashington, D. C., vas. 

18 — Mnle Chiang, kuri 
gyvena Jung. Valstybėse 
jau nuo lapkričio 27 d., at
vyko traukiniu iš Hyde 
Park, N. Y., ]

I
i

Bus galima geriau su- da kavos racijonavimas j 
prasti paskirstymo (raci- pradėjo veikti, 
jonavimo) programą dėl Daug šeimų ant rankų 
kenuotų benkose prezer- turi daug kenuoto maisto, 
vuotų ir sušaldytų vaisių nes gera šeimininkė nusi- 
ir daržovių, sunkos, visų 
sriubų ir džiovintų vaisių, 
kada ta programa tikrai 
pradės veikti. Sumažini
mas maisto civilių varto
jimui — dėlei mūsų karei
vių reikalavimų ir reika
lingumą taupyti kritiškus bus išplėšti tokiuose atsi- 
metalus — verčia mus ra- tikimuose, kad davus vi- 
cijonuoti ką turime. Raci- siems gyventojams lygią 
jonavimas prasidės kovo proga. O.VV.I.
1 d. ‘ -------------

Pardavimas racijonuoto Pagyvins Katali- 
maisto krautuvėse bus sū- 
laikytas vasario 20 d. ir 
registravimas dėl War 
Ration Book Tvvo prasi
dės sekamą savaitę moky
klose, bažnyčiose, cent
ruose ir kitose patogiose 
vietose. Kur žmones toli 
nuo tų vietų gyvena arba 
jeigu oras blogas, jie ga
lės vartoti paštą užsire
gistravimui, 
mos narys 
\Var Ration Book Two dėl; vadams - promotoriams, 
kiekvieno šeimos nario,! 
reikia tik pristatyti kopi-' 
ją VVar Ration Book One. 1

Pirmas racijonavimo pe-i 
riodas padengs kovo mė
nesį, ir kiekvienas asmuo 
su Book Two turės 48 ku
ponų punktus, dėl racijo
nuoto maisto, fsskiriant 
išplėštus kuponus dėl ke
nuoto maisto ant rankų 
vasario 21 d., virš 5 kenų 
asmeniui, jeigu kenai turi 
daugiau kaip 8 uncijas. 
Namie - kenuotas mais
tas neskaitomas kaip “ke
nai ant rankų”. Prašyda
mas racijonavimo kny
gos, vartotojas turės iš
pildyti “Consumer Appli- 
cation”, kuri parodo kiek 
kenuoto maisto asmuo tu
rėjo vasario 21 d. ir kiek 
kavos lapkričio 28 d., ka-

3

Art. Apolionija Stoškailė 
Pasižymėjo Koncerte

Sekmadienį, vasario 14 čių seserų pranciškiečių 
d., Town Hali, New Yor- vyresnioji 
ke, įvyko art. Apolionijos 
Stoškaitės (Polyna Stos- 
ka) pirmas koncertas. Ji 
sudainavo dvidešimt dvi 
dainas, daugumoje klasiš
kas, panašiai, kaip Bosto
ne savo koncerte.

New York Times laik
raščio kritikas N. S. šiaip tingai daug — jos turėjo 
įvertino art. Stoškaitės 
dainavimą:

“Miss Stoska's tones were 
voluminous. freely emitted, 
fresh, pure and admirably pro- 
duced. Būt her eąuipment from 
the vocal angie outshone her 
gifts as interpreter”.

Art. Stoškaitei akompa
navo Edwin McArthur.

sesuo Julija 
sunkiai susirgo ir nuo 
sausio mėnesio pradžios 
nugabenta į ligoninę. Grę- 
siant pavojui jos gyvybei 
viena seselė jai davė 
kraujo, bet vistiek jos 
sveikata dideliame pavo
juje. Darbo seserims ypa-

paimti darbą dar vienoje 
lietuviškoje mokykloje. 
Brazilijoje lietuviai gana 
neturtingi, taigi ypač li
gos atvėjuje seserys turi 
daug sunkumų dėl lėšų 
stokos.

I _________
★ Paprastą šaltį - slogą 

• nugalėti, sulig daktaro 
Perrin T. Wilson, nurody
mo reikalinga — vilnonės 
kojinės, citrinų sunkos ir 
aštuonios su puse valan
dos lovoj poilsio. Tas pa
dės nugalėti slogą ir grįšti 
į sveikatą. Tik, pastebi, 
daktaras, gulint lovoj ne
reikia skaityti nei knygų, 
nei klausytis radio. Ilsėtis 
ramiai arba miegoti, ge
riausi vaistai.

Krauju Gelbsti 
Lietuvaites 

Gyvastį
is iijuc A. a. Dr. Jonas Basanavičius,

- - -- kur ji Prezi- raūsų tautos patriarchas, pirmasis pasirašęs Lietu- i
dento namuose atostoga- nepriklausomybės aktą. Mirė vasario 16 d., 1927., i

i

itų Vyrų Veikimą
(LKFSB) Plėsdami re

liginį veikimą lietuviai 
tėvai jėzuitai yra ypatin
gai pasirįžę atkreipti dė
mesį į organizavimą vyrų 
apaštalavimo, taipgi nu
mato stiprinti ir jaunimo 
bei vaikų religinį veikimą 
per maldos apaštalavimą, 

ruošti kursai

j

I
Vienas šei- 

galės prašyti ■ Numatomi

Nuskandino Tryliką Ašies 
Laivų

vo. VVashingtone ponią 
Chiang pasitiko Preziden
tas ir ponia Rooseveltai, 
ir ji yra jų garbės viešnia.

p. Chiang yra Kjnijos 
vyriausio vado Chiang 
Kai-sheko žmona.

_____________________

Susidomėjimas Lietuvių
Kultūros Institutu

Ašis Atstūmė Amerikiečius 
Tunisijoj

(LKFSB) Pietų Ameri
koje lietuvaičių seselių 
mokytojų darbas sunkus, 
pragyvenimo sąlygos — 
taip pat, Brazilijoje esan-

I

Iš Alijantų Centro, šiau
rės Afrikoj, vas. 18 — Na
cių 21-ma ir 10-ta gin
kluotos divizijos atstūmė 
Amerikiečių tankų viena- 
tas dvidešimt dvi mylias 
atgal nuo Sidi bou Zid. 
Tačiau tankų kautynės 
nesustojo. Kitos priešo 
tankų ir kanuolių viene

tuose tos stumiasi pirmyn ke- 
i 
i 

lietuvių 
kuriame

pat būtų išvengta nedar
bo, kokis buvo po pirmo
jo pasaulinio karo.

I

t
I

i

(LKFSB) Latvijos pa
siuntinybė Vašingtone y- 
ra išleidusi keletą knygų, 
kuriose daugelyje atvejų 
minima Liet. Kultūros In
stituto leidiniai, perspaus
dinamos kažkurios 
minimos žjnips.
— Iš Londono 

gavome laišką,
jie prašo atsiųsti Kultū
ros Instituto leidinių.

18 —Londonas, vas.
Trys Anglijos povandeni
niai laivai nuskandino 
tryliką ašies laivų Vidur- 
žeinio jūroje.* ___

< PRIEŠO ŽINIOS

Kautynės Tebeina Kharko- 
vo Mieste

Italų Taikos Planas 
Be Rusijos

vas.

f *

Ašis Prarado 6 Laivus 
Viduržemio Jūroj

Londonas, vas. 18 — 
Britų submarinai vėl už
davė skaudų smūgį Ašies 

ankstyvesnės nacių pristatymo linijai į Šiau- 
kad naciai rėš Afriką, sunaikindami

Vokietijos nacių aukšto
ji vadovybė sako, 
kautynės Kharkovo mies
to gatvėse tebeina, 
čiau ; ’ v c,
žinios skelbė, korl 
tvarkiai išsitraukė iš to dar 6 priešo laivus Vidur- 
miesto. i žemio jūroj.

liu nuo Gagsa. Amerikie
čiai buvo priversti užleis
ti priešui tris oro 1 
Tunisijoj.

Amerikiečių karo jėgos, 
pasitraukusios i naujas 
pozicijas, stiprina tvirto
ves ir ruošiasi smarkiam 
puolimui priešo.

kad

Ta-
i

1943 m.
taip pat 1942

daugelis naujų tūkstančių 
pamaine į

010 Gold f

Ci^arcttes

MAŽIAUSIA gerklę-erzinančių 1
KOKYBIŲ

irDu.-. n< band«' įSk-Iti Gold pardavnim 
ai įwI>i«’»ii 'inv ai kito vir»«-nybv. Dėlto pirmiau ir 

R< ad- r .« Diz-st raporto daugeli* rūkyti.
; old Gold Pasismagink tuojau ir pats 

nmiSytv na.- u ir importuotu tabaku su brangiai* ta- 
bak. ’ priliptai* Latakui lapu skoniu.

. t

TARS AND RESINS 
MAŽIAUSIA NIKOTINO

Kaip parodyta bepartyvišku nepri- 
kiausorriŲ tyrinėjimu 7 vadovaujan
čių. rūšių cigaretų, padarytų 
Rcader’s Digcst.

P. Locdltrd Co®?a94-E»taHnbM 1-60

NAUJA! PASIDZIAUG SAMMY KAYE'S BANO IR SVEČIŲ: TRECIAOIENJ 8 VAL. V. Iš WEEI

Stockholm, Švedija, 
18 — Iš Romos praneša
ma, kad Virginia Gayda 
savo laikraštyj “Giornale 
d’ItaliJr’ rašąs, jog Italijai 

am tikrų aplinkybių' 
gali siekti atskiros taikos 
su Britanija ir Jung. Val-I 
stybėmis, bet niekad su 
Rusija.

Elmer Davis, Office of 
VVar Information direkto
rius, sako, kad tokia ašies 
propaganda yra daroma, Į 
kad suskaldyti sąjungi-' 
ninkus. Tačiau toji pro-' 
paganda nieko neapgaus. ■

laukus P™ tik5« aplinkybių'
rrnii C’inLr'i-i n ro Iri rno TOllZAC’ !

Rooseveltas Remia 
$25,000 Pajamų Normą

i 
I
i

VVashington, D. C., vas. 
18 — Vakar Prezidentas 
Rooseveltas atsišaukė į 
Kongresą, kad priimtų bi
lių, kuriuo nustatytų pa
jamų normą nedaugiau, 
kaip S25.000 metams pa
vieniams ir vedusiems 
850,000. Jeigu kas gautų 
daugiau nustatytos nor-' 
mos, tai kad toji suma bū- 

‘tų aptaksuota 100 nuo-' 
šimčiu.

Jeigu Prezidento reika
lavimas būtų priimtas, tai 
šioje šalyje nei vienas 
žmogus negautų daugiau, 
kaip 825,000 algos arba 
pajamų. Jeigu gautų dau
giau pajamų, tai tos pa
jamos eitų į valstybės iž
dą mokesniais.

Prieš tokį pasiūlymą 
stoja veik visų didžiųjų 
korporacijų viršininkai ir 
įvairūs kiti asmenys, ku
rių pajamos siekia net 
milijonus dolerių.

Reikalinga ne tik paja
mų norma, bet taip pat iri 
turto norma, ypač žemės, 

I ūkio. : _
džiausi plotai žemės, ku
rią valdo, kaip mes vadi
name dvarininkai — pa
vieniai asmenys. Jeigu 
būtų pravesta žemės re
forma, tai šios šalies gy
ventojai gautų 

i naudą, niekad 
‘ maisto trūkumo,

★ “Deutsche Zeitung im 
Ostland” (VIII. 5) rašo, 
kad į Kauną atvykusi 
gausi vokiečių studenčių 
grupė, kurią atlydėjusi 
Vokietijos studenčių va
dės padėjėja Miedzinski. 
Vokiečių studentės daly
vaujančios “darbo tarny
boje Rytuose”.

Stalino Atstovas Vyksiąs 
Vatikanan

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

JUBILIEJUS
Išpirko Karo Bonų 

Už $20,000
Net dvi dienos buvo pašvęs

tos Lietuvos Nepriklausomybės 
liūdnoms 25 metų sukaktu
vėms, sekmadienis, vasario 14 
d. ir antradienis, vasario 16 d. 
Sekmadienį, vasario 14 d. šv. 
Alfonso bažnyčioje buvo atna
šaujamos iškilmingos Mišios 
už nelaimingosios Lietuvos 
kenčiančius žmones. Kun. dr. 
Mendelis atnašavo šv. Mišias 
ir pasakė iškilmėms pritaikin
tą pamokslą. Tą pačią dieną 2 
vai. po pietų prie lietuvių sve
tainės ant Hoilins St. įvyko pa- i 
šventinimas ir Raudonam Kry
žiui įteikimas lietuvių aukomis 
nupirkto ambulanso. Antanas 
Miceika vardan Baltimorės lie
tuvių įteikė ambulansą. o tei
sėjas Dennis Baltimorės Rau
donojo Kryžiaus skyriaus pir

Geneva, Šveicarija, vas. 
18 — Iš kaikurių šaltinių Į 
pranešama, kad sovietų 
Rusijos vyriausybė siun- Į 
čianti savo atstovą į Vati
kaną. Sakoma, kad atsto- Į 

; vas turėsiąs tik informa-1 
1 cinio pobūdžio teisę, o tik 
vėliau, jeigu būtų reika-; 
las, pasiųstų nuolatinį at
stovą.

Japonai Įsiveržė Į Prancū
zų Teritoriją Kinijoj

, Chungking, Kinija, vas.
Šioje šalyje yra di-| 18 — Kinijos vyriausioji 

vadovybe praneša, kad 
Japonijos karo jėgos įsi
veržė į Kwangchowwan, 
prancūzų išnuomuotą te
ritoriją Kinijoj. Kažkurio
se Kwangchowwan pro
vincijos dalyse eina žiau
rios kautynės tarp japo
nų ir kiniečių.

didelę 
nebūtų 
ir taip

alininkas jį priėmė. Savo kal
boje jis pareiškė, kad visai tin
kama buvo perduoti tą vežimą 
su religinėmis apeigomis, ka
dangi jis bus naudojamas gai
lestingiems darbams, kuriais 
Raudonasis Kryžius užsiima, 
kur nėra daroma skirtumo nei 
tautos, nei odos spalvos, nei 
tikybos. Po šių apeigų Įvyko 
kalbos. Buvo daroma rinklia
va. Surinkta S266.13. Taipgi 
buvo parduodami bonai. Lietu
viai išpirko virš 520,000.00 ver
tės J. V. Karo Bonų. Apie ant
radienio, vasario 16 d. iškilmės 
bus parašyta kitą penktadieni.

Juozas Kasinskas 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS" 
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

' I
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Priežiūra Namu Gumos

Jurgis Washingtonas

norių gelbsti, kur tik mū
sų kareiviai ir jūrininkai 
užsiėmė karo rimtais dar
bais. Nemažesnis autori- 
cetas, kaip Laivyno Vy
riausias Gydytojas, Rear 
Admiral Ross T. Mclntire 
neseniai pareiškė:

“Tai yra stebėtina, bet 
tikra tiesa, kad Laivynas 
praranda mažiau negu 
vieną nuošimtį sužeistųjų 
Guadalcanale. Per pirmą 
pasaulini karą, daugiau 
negu 7'7 sužeistųjų mirė. 
Šios skaitlinės 
vyrus užmuštus 
se”.

Sužeisti, jis

Minint gimtąją Washingtono dieną, savaime atei- * 
na į mintį revoliucinis Amerikos karas. Sunki jo buvo 
pradžia. Dvasios kolonistams netrūko. Jie buvo per
siėmę nepalaužiamu pasiryžimu iškovoti laisvę, bet 
jiems trūko organizuotės, kariško įgudimo ir karo, 
reikmenų. Visa laimė, kad išsirinko tinkamą vadą — 
Jurgį Washingtoną. Jis buvo narsus karys, kautynėse 
jau gerai pasižymėjęs. Bet tautos vadui to dar neuž
tenka. Čia reikėjo ir pakrikusias kolonijas į stiprią 
vienatą suburti ir laisvę iškovoti. Be to, priešas buvo 
stiprus. Jis valdė vandenynus ir nekliudomas galėjo į 
gabenti per okeaną stiprią armiją, maistą ir karo 
reikmenis. Britanijos kariuomenė susidarė iš samdi
ninkų — daugiausiai vokiečių, gerai išlavintų ir visa 
kuo aprūpintų. Prieš juos Washingtonas galėjo pasta
tyti neskaitlingus kolonistų būrius, kurie mušėsi nar
siai, bet nesėkmingai ir dažnais pralaimėjimais vos 
pamažėli įsigijo tai, kas kariuomenei labai reikalinga 
— nepasisekimuose išlaikyti narsą ir ištvermę, <’ 
tai Washingtonas ko tinkamiausiai atliko vyriausiojo 
vado pareigą. Pralaimėjęs kovą, jis mokėjo pasitrauk
ti, išgelbėti kariuomenę nuo pakrikimo ir įkvėpti jai 
dvasios vėl kautis ir — dažniausiai pralaimėti. Nedė
kinga tai pareiga. Reikia dvasios milžino tokiuose su
krėtimuose išlaikyti pusiausvyrą ir nepalaužiamą ryž
tingumą. Tokiu milžinu Jurgis Washingtonas kaip 
tik ir buvo.

Pralaimėjimai sekė viens paskui kito. Teko ap
leisti New Yorkas, trauktis į Philadelphiją ir ją ap
leisti. Valley Forge stovykloje teko pergyventi labai 
šaltą žiemą, neturint šiltų drabužių nė pakankamai 
maisto. Kareivių ūpas nupuolė. Pradėta reikalauti 
karo baigos ir bet kokios taikos, kad ir sunkiomis są
lygomis. Armijoj kilo nepasitenkinimų ir murmėjimų. 
Bet geležinė Washingtono valia nugalėjo visas kliūtis. 
Jis atitaisė kariuomenės dvasią ir pradėjo susilaukti 
laimėjimų — ties Trentonu, Princetonu, Monmouthu. mos, Amerikos Jungtinės 
ii- t. t. Pagaliau anglai pasitraukė iš Philadelphijos ir Valstybės, tikrai draugiš- 
įsistiprino New Yorke. Bostonas po ilgo apgulimo jau kai ir nuoširdžiai, J 
seniai buvo laisvas. Karas susimetė į pietus. Po ilgų stovėjo, taip ir tebestovi į 
kautynių britų gen. Cornwallis galutinai pasidavė 
Yorktowne spalių 19, 1781 m. Karas buvo baigtas. Wa- 
shingtonas laimėjo.

Reikėjo įkurti ir sutvarkyti naujai susidariusią 
J. Valstybių Respubliką. Vienbalsiai pripažinta, kad 
tam tinkamiausias žmogus tai pats laisvės laimėto
jas — Jurgis Washingtonas. Jis ir išrinkta pirmuoju 
Jungt. Valstybės prezidentu. Išbuvęs du terminu, nuo 
trečiojo garbingai atsisakė. Kaip karo vadovybėje, 
taip ir valstybės tvarkyme jis parodė nepaprastą iš
mintį, tvirtą valią ir prakilnią širdį. Pilnai užtarnau
tai jis vadinama J. Valstybių tėvu. • K.

Office of Price Adminis- 
i tration, pataria ponui ir 
i poniai Amerikai saugoti 
I kaliošus, vandeniui vamz
džius (garden hose), gu- 
' minius apsiaustus, gorse- 
tus, ir kitus namų gumi
nius dalykus nuo šilumos, 
saulės, aliejaus ir nuo su
tepimo su taukais arba 
smala.

, Nuo jūsų priklauso šių 
dalykų išsaugojimas — 
gera priežiūra ir jų patai
symu — sako OPA. Ka
ras Pacifi'ke panaikino gu
mos srioves. Beveik visa 

i guma, kurią dabar naudo
jame kartu su dirbtina, 
kurią mes gaminame, turi 

i suvartota ginklams

Muziejaus sodnelyje Laisvės stovyla Kaune. Tarp nukritusių nuo medžių la
pų ji pakilus aukštai byloja, kad Lietuva priešo apiplėšta ir jos verkiančių sūnų lėktuvais nugabenti į salą 
bei dukrų balsas ir šiandien šalies glūdumoj vaitoja, atgarsiais tuščiuose namuo- kelis šimtus mylių toliau, 
se atsikartoja ir poeto žodžiais į mus istorija kartoja — Sudiev per amžius, gūž- Prieš perkėlimą 
ta savoji, tarp žalių medžių, vyšnių sode! Ir tu, motule, mano senoji... jau n.ema- čiam karo lauke, ___ ~______  *
tysiu tavęs, oi ne. Rankos sukaltos, kardo netekau, jaunas pritemo man žvilgs- duodama pirma pagelba mQSų kareiviams, 
nys, brangi jaunyste, rausvesnio veido—ir jus Sibiras greit uzgesys...

net pa
iie£s būti

(Vasario 13, 1943, Darbi
ninkų Radio Programoje 
WC0P, Boston, Mass.)

Brangūs Tautiečiai ir > 
Tautietės! Dėkodamas i 
Darbininkų Radio vado- 
vybei už suteiktą progą' 
prabilti per radiją į Nau
josios Anglijos lietuvius, ~ 

Čia visupirmiausiai negaliu, 
šiais liūdnais visuotinio 
karo ir gedulo laikais ne
konstatavęs vieno ryto
jaus saulėtekį žadančio 
reiškinio: būtent, šio kra
što žmones ir jų dabarti
nė vyriausybė, panašiai 
kaip 25 metai atgal Prezi
dento Wilson’o adminis
tracija, tvirtai tebesilaiko 
savo tradicinių idealų, ku
rie buvo ir yra žmonišku
mas, teisingumas ir nepa
lenkiamas noras pastatyti 
išvargintą žmoniją i lai
mingesnio gyvenimo apy- 
stovas. Šiuo keliu eida-

vos ir Nepriklausomos 
Lietuvos Sidabrinę su
kaktį, lietuvių pareiga y- 
ra pagelbėti tą Laisvės 
Čarterį, Atlanto Čarteriu 
vadinamą, kartu su jo ne- 

i atskiriamu priedu ketu
riom laisvėm: 4 Freedoms: 

I fear, 
free- 
free-

už Laisvą Nepriklausomą . . *
Lietuvą. ų _ .

Mes lietuviai tame ma- dar kur. 
tome neabejotiną 
tiją, kad laikui 
Lietuva tikrai bus 
ir Nepriklausoma, 
vių Tautinė Taryba, ku
rios pirmininkas aš turiu 
garbės būti, aną dieną, 
25 Nepriklausomybės mi
nėjimui pritaikytame at
sišaukime, išsireiškė, kad 
šis kraštas kariauja už 
žmoniškumą, už geresnę 
pasaulio santvarką, už 
demokratiją, už krikščio-

sustabdyti kraujavimą,! 
dažnai jie gauna kraujo! 
plazmos perliejimus ir 
naujai išrastus vaistus 
“Sulfanilamide” grupės, 
kurie sulaiko kraujo už
krėtimą.

Laike karo labai sunku 
sužinoti kaip kraujo plaz-j 
ma padėjo išgelbėti gy-| 
vybę. Bet iš pasaulio karo 
laukų raportai įrodo, kad 
plazma užima labai svar
bią rolę sužeistųjų gydy
me.

Buvo Leonard Fronta- 
žystame ir praktikuojame kowski, ‘boatsvvains mate’| 
tikybinę toleranciją.

Freedom of speech 
mums turi dvejopą reikš
mę: mes 
balsą 
nius 
čioje 
vien 
mes norime, 
Lietuvoje, 
lietis galėtų laisvai ir be 
preventyvos • cenzūros, 

'viešai pasisakyti vienu ar

Karo ir dviejų okupaci
jų nualintas kraštas, vie
ną dieną prašys Jūsų pa
galbos. Galimas dalykas, 
kad ta diena jau ir nebe
toli...

Freedom of religion 
mums reiškia teisę ir to- 
liaus tarpti tūkstantime- 
tiniame vakarų Europos 
kirkščioniškos civilizaci
jos prieglobstyje.

Savo krašte mes pripa-
freedom from 

freedom from want, 
dom of religion and 
dom of speech.

Lietuvio akimis žiūrint, 
freedom from fear reikš
tų, kad Lietuva pageidau
ja tokios tarptautinės 

i santvarkos ateityje, kad 
mūsų broliai ir seserys, 
ten, toli Lietuvoje, sužvė
rėjusių kaimynų kas 25 
metai nebūtų žudomi ir 
išnaudojami.

Freedom fiom 
mums, pirmiausiai, 

įkia būti laisvais ir nepri- kitu klausimu“ 
klausomais... I , ,,

I Freedom from want rei-' KltalP ka!oant- mes no- 
škia, kad mes lietuviai, rIme tvarkytis tikrai de- 
savo gražiajame krašte,. mckratiskai...

kaio nor^me ramiai dirbti ir to Linkėdamas gerbia- 
stnJi! darbo vaisiais pagal savo miems klausytojams per 

' nuožiūrą naudotis kas-; šiuos metus tikrai susi- 
■ kur: kas ūkyje, kas pre- laukti šviesesnio ryto- 

kyboje ar pramonėje, kas jaus, savo vietą užleidžiu 
Ponui Kneižiui...

norime turėti 
būsimoje tarptauti- 
santykius tvarkan- 
institucijoje, vis 

kokia ji bebūtų, ir 
kad pačioje 

kiekvienas pi-

fear 
reiš- j

Saugokite gumą nuo 
jos priešų. Padėkite į ge
rą vietą. Nuvalykite ir su
taisykite. šie patarimai 
prailgins jūsų guminių 
dalykų naudingumą.

Sudėkite guminius daik
tus į vėsią tamsią vietą, 
toli nuo garo ir karšto 
vandens vamzdžių. Karš
tis ir saulė silpnina gumą 
ir ji trūksta. Jeigu daiktai 
kurie dedami į sandelį y- 
ra apipelėti. Guminius 
daiktus nereikia sulenkti, 
nes tada jie trūksta, bet 
jeigu tas būtinai reikalin
ga padaryti, kada jie de
dami į sandėlius, apibars
tykite talkum pudra arba 
kornų milteliais.

Aliejus, taukai arba 
smala išpučia gumą jeigu 
ilgai nenuvalyta, taipgi 
reikia nuplauti su muiiu 
ir šiltu vandeniu. Jeigu tas 
nenuplaus, tai galima var
poti išvalimo skyščius, bet 
atsargiai, nes jie gumą 
gali sutarpdyti. Jeigu gu
ma perdaug neįsinešioju-

naikintuvo Kearney, kada 
jis buvo torpeduotas nak
tį, spalių 16 d., 1941 m. 
Sužeistas ligi mirties, jam 
buvo duota 3 kraujo per
liejimai, ir kaip laivas pri
plaukė į uostą, dar dau
giau, kada buvo perkeltas 
ligoninėn. Sam Kurtz irgi 
buvo tam pačiam laive 
“Torpedoman”. Jis nete
ko abiejų kojų, bet šiąn- 

’ dien gyvas, nes gavo 15 
plazmos perliejimų. Tai 
buvo Kurtz, kuris rugsėjo sj, galima namie pataisyti 
mėn. 1942 m. atvyko į Wa-isu nebrangiais guminiais 
.u; . Q.W.I.

garan- 
atėjus, 
Laisva
Lietu-

I

Raudonojo Kryžiaus Kraujo

(Išgelbsti Mūsų Kovojančius Vyrus Visam Pasauly)

shingtoną iš Philadelphi- 
jos Navai Hospital ir už
kėlė Army - Navy “E” do
vanotą Amerikos Raud. 
Kryžiaus Kraujo Aukoto
jų Aptarnavimo skyriui 
už pavyzdingą darbą.

Kitas buvo Wayne Fo- 
gelstrom, kuris pergyveno 
Perlų Uosto užpuolimą. 
Jis buvo rimtai sužeistas, 
bet šeši perliejimai išgel
bėjo gyvastį. Mel Van Ku- 
ren, kuris nušovė pirmą 
japonų lėktuvą Perlų Uos
te, yra kitas, kuris gerbia 
tuos visus žmones, kurie 
aukoja kraują išgelbėti 
gyvybes mūsų kovojančių 
vyrų. Sunkiai sužeistas, 
Van Kuen gavo aštuonis 
perliejimus su plazma iš

lopais.

Schenecta- 
Buffalo, 

Harrisburgh, 
Baltimore, 

Atlanta, 
, Cleveland, 

Cincinnati, Columbus, De- 
troit, Indianapolis, Chica- 
go, Milvvaukee, Minneapo- 
lis, St. Paul, St. Louis, 
Kansas City, Denver, San 
Antonio, Los Angeles, San 
Francisco, Oakland ir 
Portland.

1943 m. Raud. Kryžiaus 
Karo Fondas pabrėžia du 
dalyku kaslink Kraujo 
Aukotojų Aptarnavimo 
Skyriaus. Autotojai būti
nai reikalingi, ir aukos 
Karo Fondui reikalingos 
užlaikyti šiuos aukotojų 
centrus. Kad nors daug 
savanorių dirba šiame 
darbe, vistiek reikia sam-

klyn (N. Y.), 
dy, Rochester, 
Pittsburg, 
Philadelphia, 
VVashington, 
New Orleans,

I

I j

Pereitą žiemą rusai buvo atsiėmę Rostovą ir nu
stūmę vokiečius atgal visu frontu. Tie pasisekimai nybę kame ir maži ir di- 
tiek įdrąsino sovietijos gyventojus, kad pasigirdo bal- deli, visi galės vienodai ir 
sų: į Berlyną! Tuomet raudonosios armijos štabo vir
šininkas šapošnikov (buvusis caro kariuomenės pul- šaulio gerybėmis. Bet, A- 
kininkas) užpylė kiek šalto vandens ant įsikarščiavu
sių galvų. Jis paskelbė štai kokią pranašystę: Atei- tybės kariauja ir už per 
nantį pavasarį (1942 m.) vokiečiai vėl pradės pulti ir prievartą iš silpnesniųjų 
taip sėkmingai, kad nustums mus iki Volgos. Rudeny atimtų Nepriklausomybių 
mes ten atsilaikysim ir, jei talkininkai pagelbės, stūm- 
sim vokiečius atgal.

Kaip matome, šapošnikovo pranašystė išsipildė. 
Ji buvo labai kukli ir, tiksliau kalbant, tai nebuvo nė 
pranašystė, tik loginga išvada iš esamų faktų, šapoš- štabą paveldėjo didžiausioji iš septynerių nuodėmių— 
nikov gerai žinojo abiejų oponentų pajėgumą ir ru- puikybė, už kurią dabar noroms - nenoroms tenka da- 
siškos žiemos į motorizuotą karą įtaką. Rusų štabo ryti atgailą. Atgailavimas tai karti pramoga pasipū- 
viršininkas tiek yra realistas, kad nesiėmė numatyti, tėliams. Dažniausiai jie neišlaiko viešo pažeminimo ir t ------- ,
kaip toli vokiečiai bus nustumti šią 1943 metų žiemą, tragiškai lūžta. O čia prie pažeminimo dar prisideda kurios reikalingos palai- Pereitą 
Jei būtų numatęs, kad vokiečiai eis į Volgą ir į Kau- ir tautos likimas: išdidus diktatorius pastatė viską 
kazą,-tuo pačiu laiku, tai būtų išpranašavęs dabartinį 
nacių pralaimėjimą. Bet jis nemanė, kad įgudę vokie
čių generolai padarys tokią stambią strateginę klai
dą. Tačiau vokiečių štabas klaidą padarė. Sunku at
spėti, dėl kurios priežasties. Vieni sako, kad generolai 
manė vienaip, Hitleris kitaip. Generolai vadovavosi 
strateginiais dėsniais, o Hitleris savo įkvėpimu bei 
kažkokiu pasąmoniniu pojūčiu. Šiuo kartu logika pa
sirodė stipresnė už įkvėpimą. Pasėkos labai liūdnos 
naciams — visiškas didingo plano susmukimas.

laisvai naudotis šio pa-

merikos Jungtinės Vals-

Prezidentas Rooseveltas ną pasklydę visam pasau- 
paskyrė kovo mėnesį, 1943 ly. Žinome, kad jis aptar
iu. kaip Raudonojo Kry- nauja mūsų ginkluotas jė- 
žiaus mėnesį. Per tą laiką gas ir padeda lavinti tūks- 
Raud. Kryžiaus Fondas iš tančius civilių žmonių pir- Havajos pasiųstą per A-
§125,000.000 bus surinkta, mos pagalbos, namų slau- merikos Raud. Kryžių. 
Šis reikalaus suvienytos gimo maitingumo ir kitų 
paramos kiekvieno as- dalykų. Toliau, žinome, kada
mens ir grupės visoj šaly, kad Raud. Kryžiaus sava- man x_____  .._______

Keli iš mūsų žino tiks- noriai gamina labai daug Midway salose, jis būtų dyti daugelį kitų — gydy-
u- chirurgiškų bandažų, kiti miręs, jeigu į laiką neduo-jtojų ir profesijonalų žmo-

gamina drabužius pabėgę- ta penki perliejimai. Jo nių, reikia pirkti visokių
lių pašalpai ir dar kiti dir- žmona, 
ba visokios rūšies darbus, jau tris kartus 
kaip 
parūpina 
pagelbsti slaugėms (nur- 
ses aid), atlieka 
ofiso darbus, ir dar tūks- aplankė Raud. 
tantį ir vieną smulkmena, kraujo rinkimo 

į sausio mėn., Ar- kotojų Skyrių, 
kyti tokią milžinišką or- mija ir Laivynas prašė 
ganizaciją sklandžioj for- J Tjr 
moj.

Vyrų atžvilgiu, kurie 
šiandieną mušasi plačiai 
išplėstose kautynėse, vie
nas iš svarbiausių Raud.

liai, ir kiti neaiškiai, ką 
Raud. Kryžius reiškia ir 
ką jis daro, kad sumažin-atstatymą.

Štai kodėl, minint Lais- ti kančias, kurios šiandie-

Kiti vėl teigia, kad ir Hitlerį ir generalinį nacių

Ir John Pica. Sužeistas, 
naikintuvas Herr- 
buvo torpeduotas

įvertindama tą, 
aukojo 

canteen” darbus, kraujo ir dar du kartu au- 
transportaciją, kos.

Per 1942 m.
įvairius kaip 1,000,000

daugiau 
aukotojų 
Kryžiaus 
centrus.

Raud. Kryžiaus parūpinti 
4,000,000 aukotojų 1943 
m. Tas reiškia apie 80,000 
per savaitę.

Pristatyti reikalaujamą 
skaitlių 7 nauji centrai 
buvo atidaryti ir šiandien 
jų yra 31, sekančiuose 

_ _______ ,____  r_______ miestuose —
K.Išimtais tūkstančių sava-| Boston, Hartford, Broo-

ant vienos kortos. Truks — laikys? 
šapošnikov nebepranašauja. Nėra reikalo, nes ru

sų visuomenė šiuo kartu nesigarsina eisianti į Berly
ną. Verčiau eiti ir pasauliui nesigirti, nes kelias toli
mas ir erškėčiuotas. Kainuoja milijonus gyvaščių ir 
bilijonus turto, šapošnikov geriausiai žino, kiek vo
kiečių armija yra nusilpnėjusį: ar joje pasireiškia pa- Kryžiaus darbų yra Krau- 
nikos pradai, ar tik atkakliai kovodama, traukiasi iki jo Aukotojų Skyrius. 

(Dniepro, kad išlygytų fronto liniją. Žino, bet nieko Kraujas, kuris paaukotas 
| nesako. Palauks pavasario. I

įrengimų, perduoti kraują 
reikalingoms laboratori
joms ir užmokėti daug ki
tų išlaidų.

Kad kraujas mūsų sūnų, 
brolių ir mylimų gyvai te
kėtų mes visi turime au
koti kraujo; į Kraujo Au- 

kogrei- 
čiausia ir aukoti Ameri
kos Raud. Kryžiaus Karo 
Fondui per kovo mėnesi.

A. R. C.

3R NAKE 
EVERY

PA Y DAY

* BONO DAY



* į *IM W-jri liuli .’ T*«sa ■ ■

Penktadienis, Vasario 19,1943 DARBININKAS

KAS
« i GIRDĖTI LIETUVIU- 

KOLONIJOSE
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY 
BES MINĖJIMAS NORWOODE 

Kalbės Pulk. Kazys Grinius, Kun. Jonas Švagždys ir kiti— 
Tarnybos Vėliavos Šventinimas

NORVVOOD. MASS. — Sek
madienį. vasario 21 d., 3 vai.
po pietų įvyks Karo Tarnybos 
vėliavos šventinimas Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčio
je. Iš šios parapijos jau yra iš
ėję 82 jaunuoliai, 
būtent, inžinierius 
Milės yra japonų
Tuoj po vėliavos šventinimo ir 
pamaldų už mūsų kareivius ir ko Knights of Columbus sve

tainėje. Dalyvavo daug svečių 
ir viešnių, kurie sveikino ir 
linkėjo jaunavedžiams malo
naus vedybinio gyvenimo.

Vienas jų. 
Danielius 

nelaisvėje.

Vasario 14 d., Šv. Jurgio lie- 
tuvių parapijos bažnyčioje Mo
terystės Sakramentą priėmė p. 
Stasė Smilgytė (choristė) su 
p. Jonu Navicku iš South Bos
tono. Vestuvių bankietas įvy-

Sveikiname Įeit. Mackį ir 
linkime geriausių sėkmių atsa- 
komingose pareigose!

Clearance
I. J. Fox aidžiausia kailinių firma 

Amerikoje, žiemos sezonui buvo pri- 
pirkusi kailinių stoką. Artinantis 
pavasariui, nori visus kailinius iš
parduoti, už tai dabar paskelbė 
CLEARANCE SALE, kuriame kaili
nių kainos yra nupigintos - numar- 
kiuotos. Taigi, Naujosios Anglijos 
ponios ir panelės, pasinaudokite 
šiuo dideliu išpardavimu — įsigyki
te kailinius dabar’

Kailinius galite nusipirkti su ma
žu depozitu, o likusį balansą mokėti kas mėnuo. Mūsų krautuvė jokio 
nuošimčio neįma, kad ir kailiniai yra perkami išsimokėjimui.

Jei turite senus kailinius, mes galime išmainyti į naujus ir už se
nuosius duosime gerą nuolaidą.

Seržanto E. Gedžiaus iš Afri
kos. Serg. E. Gedžius Afrikos 

■ klimatu patenkintas ir rašo, 
1 kad viskas tenai kopuikiausiai.

dienomis išėjo karo 
jaunuolis J. Zuionas.

Cambridge techni- 
pasiųstas offi-

Šiomis 
tarnybon 
Jis lankė 
kos mokyklą;
cers training mokyklon. Linki
me sėkmių.

Vasario 8 d. mirė Jonas Li- 
beris. Velionis vasario 12 d. iš 
N. P. bažnyčios palaidotas Šv. 
Mykolo kapuose.

LDS 8 KPS., SUSIRINKIMAS
Dėl susidariusių kliūčių pra

eitą sekmadienį LDS 8 kps. su
sirinkimas negalėjo įvykti. Tai
gi susirinkimas šaukiamas sek
madienį. vasario 21 d. tuoj po 
paskutinių 
svetainėje, 
skaitlingai
svarbių reikalų

Lietuvą, maždaug apie 3:30 
vai. po pietų, parapijos svetai-Į 
nėję. St. James Avė., įvyks Lie- 
tuvos Nepriklausomybės Si-! 
dabrinio Jubiliejaus minėji-i 
mas. Programoje dalyvaus pa-1 
rapijos choras, vadovaujamas’ 
muziko Aniceto Šlapelio.

Kalbės pulkininkas Kazys I 
Grinius, kuris 1941 m. atvyko 
iš pavergtos Lietuvos į šią šalį. 
Jis yra Lietuvių Tautinės Ta
rybos pirmininkas. Taipgi kal
bės kun. J. švagždys. Norwoo- 
ao miesto selectmenų pirmi
ninkas p. Harry Butters, adv. 
Kazys Kalinauskas. vietinis 
klebonas kun. S. P. Kneižis ir 
adv. Benjaminas Sykes. Karo 
Bonų vietinio skyriaus pirmi
ninkas. ir kiti. Programos ve
dėju bus p. Antanas F. Knei
žys.

Lietuvos Nepriklausomybės 
25 m. sukakties minėjimą ruo
šia vietinis Federacijos 10 sky
rius ir kitų tautinių srovių 
draugijos.

Rengėjai kviečia visus vieti
nius ir apylinkės lietuvius ir 

šioselietuvaites dalyvauti 
reikšmingose iškilmėse.

Raudonojo Kryžiaus lietu
vaičių skyrius “Surgical Dres- 
sing Unit” vėl pradės savo 
darbą antradienį, vasario 23 d., 
7 vai. vakare, parapijos svetai
nėje. Dėl stokos aliejaus kurui 
tas darbas buvo pertrauktas, 
bet dabar įvedus anglims ap
šildymą tas darbas bus tęsia
mas.

o

411 WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

Atėjusios į krautuvę visuomet 
reikalaukite, kad jums patarnautų 
šios firmos atstovas Bernardas Ko- 
raitis, kuris yra kailinių ekspertas ir 
žinovas, kuris patars ir pritaikins 
kailinius, kad jie jums tikrai pritik
tų.

I

Pereitą sekmadienį, p. A. F. ■ 
Kneižys buvo išvykęs kalbėti 
Lietuvos Nepriklausomybės Į 
minėjime, Lowell. Mass.

—
Pereitos savaitės penktadie- ’ 

nio “Darbininko” numeryj šios 
kolonijos Moterų Sąjungos 
kuopos žinutėse per klaidą bu
vo praleista p. Ievos Tvaskie- 
n^s vardas, kuri, kaipo kuopos 
pirmininkė, po susirinkimo vi- 

pavaišino skaniais1sas nares 
užkandžiais.

v.
ir

John

LIETUVIS PAKELTAS 
ANTRU LEITENANTU

Šiomis dienomis Bronis 
Mackys. sūnus p. Kazimiero 
p. Mackių. gyv. 16 St.
Avė., pakeltas antruoju leite
nantu (second lieutenant) oro 
jėgų Scott Field. UI. Leit. Bro
nis V. Mackys gavo laipsnį.' 
kada jis užbaigė Army Air 
Forces Technical Training 
Command mokyklą.

Leit. Mackys gavo auksi
nius bruožus laike iškilmingų 
ir įspūdingų ceremonijų. Jis 
dabar yra pasiruošęs užimti at- 
sakomingas pareigas, kaipo ko
munikacijos viršininkas.

Reikia pažymėti, kad Įeit. 
Mackys buvo Šv. Jurgio para
pijos choro pirmininkas ir ak
tyvus narys parapijoje.

Baker, Gamienė ir Suzelienė, priklausomybės 25 m. sukak- 
Žitkus. Krasnickas. ties proga, Šv. Kazimiero lie-

Gale kalbų ir dainų bus tuvių parapijos bažnyčioje, 7 
pastatytas trumpas, apie 15 vai. rytą, kleb. kun. dr. A. Bru- 
min. vaizdelis ‘‘Lietuvos lais- žas atnašavo giedotines šv. mi
ręs pragiedruliai”. Vaizdelio šias už Lietuvos laisvę ir už 
artistai — patys geriausi Cle- žuvusiųjų dėl tėvynės lietuvius, 
velande: Miss Lithuania — D. 
Macejauskienė, Miss America 
— Kazei. Komunistas — Sa
dauskas, Nacis — Gailiūnas.

John T. DeRighteris — Statė 
Representative, bus Jubiliejaus 
šventės programos vedėjas.

Įžanga — dykai, tik už Jubi
liejaus ženkliuką reikės mokėti 
25c.

: CAMBRIDGE, MASS I

Pereitos savaitės pabaigoje 
sugrįžo iš karo tarnybos Gas- 
peras Pazniokas aplankyti sa
vo sergančią mamytę U. Paz- 
niokienę. gyv. 58 Heaton Avė., 
kuri po sunkios operacijos 
sveiksta Norwoodo ligoninėje. 
Taipgi, kaip jau buvo rašyta, 
tebevieši Norwoode Sesuo Ka- 
zimierietė Lorenza, pp. Paznio- 
kų dukrelė, kuri taip pat atvy
ko aplankyti savo mamytę.

j

KRIKŠTAI

Į

Vienas Iš Komiteto.

NASHUA, N. H.
Kazimiero lietuvių para-Šv.1

pijoj lankėsi vyriausia Šv. Ka
zimiero Vienuolyno viršininkė
Motina Juozapa. Ji aplankė Se
seles Kazimierietes. kurios 
darbuojasi šioje parapijoje. 
Kartu su Motina Juozapa at
vyko ir seniai laukiama Seselė Linkime geriausio poilsio, nes 
Liutgarda.

p.p. Prano ir Alice Kupčiūnų 
dukrelė pakrikštyta vardu Ma
ria - Alice; pp. Antano ir Ale
nos Šakų sūnus — Antanas- 
Jonas. p. Alena Šakienė (Grau- 
sliutė) yra skambinusi pianu 
Darbininkų Radio programoje, 
pp. Aleksandro ir Julės (Gai
dytės) Mizarų dukrelė pakrik- jęUn. 
štyta vardu Patricija - Ona. p. 
Julė Mizarienė (Gaidytė) yra 
plaukų sutaisytoja.

Sveikiname tėvelius ir linki
me naujagimius užauginti Die
vo garbei ir mūsų tautos 
džiaugsmui!

Šiomis dienomis kun. dr. M. 
Cibulskis išvyko atostogoms.

SVEČIAI
į Šiomis dienomis lankėsi kun. 
dr. P. Liutkus, buvęs Šv. Ka
zimiero lietuvių par. klebonas, 
ir kun. J. Valantiejus, Water- 
bury (Conn.) lietuvių parapi
jos klebonas. Džiaugiamės, kad 
mus aplankė garbingi svečiai.

- - j

Vasario 15 d.. 9 vai. rytą iš I
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čios palaidotas a. a. Jonas Ruš- 
kys. 30 metų amžiaus, sūnus
Jono ir Onos Ruškių, gyv. 18 _ . „
v , O4. u- . . u , IŠVYKO KARO TARNYBONTremont St., Highland kapuo- 
se. . ......... .

Velionis paliko dideliame nu- 
liūdime savo tėvelius ir brolį 
Vytautą ir nemažai tolimesnių V1^1US- 
giminių. Lai a. a. Jono vėlė ii- 
sisi ramybėje.

Neseniai išvyko karo tarny
bon Adomas Bandonis, And
rius Norkūnas ir Jonas Skirke- 

Jie įstojo į Jung. Vals
tybių Laivyną. New port, R. I. 
Liinkime mūsų jaunuoliams 
geriausios kloties.

Lietuvos Nepriklausomybes 25 m. 
Jubiliejaus Švente, Cleveland, Ohio
Vasario 21 d., Pradžia 4 v. po pietų, "Lithuanian Hali"
Cleveiande sudarytas ben

dras komitetas šventei rengti 
stengiasi kuo kruopščiausiai 
savo darbą atlikti. Darbo Ko
misijos: svečiams, kalbėtojams 
kviesti, ir meniškosios dalies 
komisija bedirbdama sutarti
nai pasiekė gražių rezultatų.

J šventę žada atvykti ir pa
sakyti kalbas: miesto mayoras 
Lauschf , keletas svetimų vals
tybių konsulų. Lietuvos žydų 
atstovas. Pagrindiniu kalbėto
ju pakviestas ir maloniai suti
ko dalyvauti ALT Pirmininkas 
p. Leonardas Šimutis iš Chica- 
gos.

Kalbės keletas ir vietinių lie
tuvių: kun. J. Angelaitis, L— 
daktorius Gabaliauskas, Jaras, 
kun. Dr. Širvaitis, Miheličienč. i 
Ohio legisl. DeRightcr. Publi
ka, reikia tikėtis, išklausys 
juos su didžiausiu susidomėji
mu. nes jie yra 
kalbėtojai ir 
trumpai.

FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 14 d. įvyko Federa
cijos skyriaus susirinkimas. 
Beveik visų draugijų atstovai 
dalyvavo. Išrinkta atstovės į 
Lietuvių Katalikų Seimelį, ku- 
ris įvyks So. Bostone, būtent, 

I Teklė Mitchell’ienė ir 
Norkūnienė.

Alena

MIRĖ
Šiomis dienomis po trumpo 

sirgimo dėl kraujo atakos mirė 
\isi parinkti įžymus lietuvių prietelis Wii- 
--5 gyvai ir ą Moiloy, J. E. vyskupo

Molloy brolis. Jis buvo tikrai
kalbės

Tarp kalbų bus dainuojamos nuoširdus lietuvių parapijos ir
dainos: solo,
liau, padainuos choras su visa rėmėjas 
publika... Solistai ir duetištai i
— tai geriausios Clevelando 
meninės jėgos — Stella Malo- 
nis, Adella Miliauskaitė, Stella

duetai ir, paga-j bendrai vį.Sų lietuvių reikalų

DAYTON, OHIO
Vasario 14-tą pakrikštyta 

Šv. Kryžiaus par. bažnyčioje 
Ronald Kazys, sūnus Kazio ir 
Pranės (Radmiškytės) Vana
gų, kuris gimė sausio 2-rą. 
Krikšto tėvai buvo Jonas Va
nagas ir Ieva Leasure.

Altoriaus Draugija rengia 
eucherį parapijos svetainėje 
sekmadienį, vasario 21, 3:00 v. 
po pietų.

Draugijų Sąryšys rengia 
prieš - Gavėninį šokį parapijos 
svetainėje, šeštadienio vakare, 
kovo 6-tą. Jžanga dykai. Tikie- 
tai, kurie platinami dėl šios 
pramogos, bus galima suvarto
ti dėl valgic ar gėrimo. F.A.G. 

fondą. Perėjusių metų pelnas 
būtų buvęs žymiai didesnis, bet 
teismo nutarimu gelžkeiis pri
valo sumokėti 930,006 dolerius 
Federalei valdžiai už 1933 iki 
1941 metų mokesčius.

Globėjai praneša, kad dėl 
stokos medžiagos gelžkeiis tu
rės pasitenkinti da-bar esančiu 
inventorium. Jie toliau prane
ša. kad 11 savo įrengimų jie 
pakeitė iš aliejaus kuro į ang
lies, tuomi sutaupydami 250,- 
000 galionų aliejaus.

Einant įsakymais iš Wa- 
shingtono globėjai sutaupė a- 
pie 11,000,000 guminių padan
gų myliu ir žymų kiekį gazoli
no. Perėjusiais metais globėjai 
praneša, kad gelžkeiis surinko 
ir pardavė karo reikmenų dirb
tuvėmis 24,000 tonus sėnos ge
ležies, plieno ir vario.

Pabaigoje perėjusių metų 467 
gelžkelio darbininkai jau buvo 
pastoję į karo tarnybą. Globė
jai praneša, kad jų vietas už
pildė naujais darbininkais, bet 
jau dabar pasirodo stoka kva
lifikuotų darbininkų. Vyrai, 
kurie dirbo raštinėse buvo pa- 
keisti moterimis. Globėjai 
svarsto galimybes samdyti mo
teris dirbti ant gatvekarių ir 
busų.

Gelžkelio operavimo išlaidos 
pereitais metais buvo 2,274,- 
057 doleriais aukštesnės iš 
priežasties biznio padidėjimo 
ir pabrangimo darbininkų, ku
ro, medžiagos ir kitų reikme
nų.

Iš pajamų 2,535,695 doleriai 
buvo sunaudoti apmokėjimui 
skolų kas sumažino metinius 
nuošimčius 64.167 doleriais.

Globėjai nurodo, kad šiais 
metais gelžkeiis turės nugalėti 
daug sunkumų. Bus sunku gau
ti darbininkų, naujų įrengimų 
ir dalių dėl sutaisymo esančio 
inventoriaus, bet dėka išmin
tingų planavimų per ištisus 
metus jie mano, kad gelžikelis 
galės tiekti tinkamą patarna
vimą žymiai padidėjusiai ke
leivių skaičių laike šio karo.

Globėjai nurodo, kad susi
grūdimas tam tikrais laikais, 
ypatingai ryte ir vakare, kada 
žmonės 'važiuoja ar grįžta iš 
darbo yra neišvengiamas ir 
prašo publikos turėti kantry
bės ir stengtis važiuoti gatve- 
kariais tais laikais, kada nėra 
tokio susigrūdimo. Jie pasiža
da šiais mėtais dubti fcuoge- 
riausį patarnavimą, kurį išga
lės su tais darbininkais ir įren
gimais, kuriuos galės gauti at
sižvelgiant į tai, kad mūsų vi
sų pirmutinė užduotis yra vi- 
suomi kuomi prisidėti prie ka
ro laimėjimo.

mišių, parapijos 
nariai 

Yra 
A.D.

Malonėkite 
dalyvauti.

CLEVELAND, OHIO
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Sidabrinis Lietuvos Nepriklau
somybės Jubiliejus. Dalyvauja 
p. Antanas Smetona ir Dah C. 

Miller U. S. District Atty.
Sekmadienį, vasari# 21 d., 7 

valandą vakare. Šv. Jurgio pa
rapija rengia labai įspūdingą ir 
įdomų jubiliejinį 25 metų Lie
tuvos nepriklausomybės vaka
rą savo auditorijoj. Programa 
minėtam parengimui yra ren
giama sujungtomis pajėgomis;

GRAŽIAI PAMINĖJOME
VASARIO 16-ją

Vasario 14 d. N. P. parapijos 
svetainėje įvyko Lietuvos Ne
priklausomybės 25 metų su- 
kakties paminėjimas. Svetainė -vra žinoma- kad apart
buvo pilnutėlė žmonių. Garbės 
svečias pulkininkas K. <— 
nius pasakė labai gražią kalbą 
ir, paaiškino kokiu būdu Lie
tuva vėl galės būti laisva. Taip
gi kalbėjo adv. A. Jankauskas; 
Karo Bonų komisijonierius iš 
Treasury department Mr. L. B. 
Hawes ir parapijos

P. J. Juškaitis. 
Karbauskas ir p. K. 
sudainavo keletą duetų. Taipgi

klebonas 
Muz. M. 
Samalis

> dalyvių, 
tikrai bus ir garbės svečių. 
Kad tinkamai ir įspūdingai pa
minėti jubiliejinį Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį bus 
vaidinimas (komedija), jau
nuolių ir jaunamečių chorų 
dainos, 
choras, 
muzika.
driliai, deklamacijos ir kiti į- 
varumai. Virš šimto asmenų

duetai, solo, moterų 
kalbos, instrumentalė 

lietuviški žaidimai,

laukia didelis darbas, būtent, 
kovo 7 d. įvyks šaunus paren
gimas pagerbti tėvus - moti
nas, kufių sūnūs yra karo tar
nyboje.

Tikimės, kad šis parengimas 
bus sėkmingas, nes žmonės la
bai užjaučia ir noriai perka 
tikietus, kuriuos platina komi
teto nariai, o ypač kun. dr. M. 
Cibulskis. Jeigu kurie dar ne
turite tikietų, tai gaukite kle
bonijoje, pas pirm. Joną Kudz- 
mą. Jr., S. Kudzmą, Sr., K. Na- 
dzeiką, p. Atkinaitę, p. M. 
Skliutaitę, pp. Mitchell, ir ki
tus.

Nelaukite paskutinės dienos, 
bet dabar įsigykite tikietus į tą 
šaunų bankietą, nes tą dieną 
prie durų nebus galima par
duoti. Užsitikrinkite vietas iš 
anksto. Beliko tik dvi savaitės, 
o savaitė prieš bus sustabdytas 
tikietų pardavinėjimas.

Šiame bankiete išpildys gra
žią dainų programą didysis ir 
mažasis choras. Gros p. Jono 
Tamulionio orkestras naujus 
muzikos kūrinius.

Šeimininkės jau turi planus 
kaip pagaminti skanius val
gius ir jais pavaišinti visus da
lyvius, o ypač Gerb. tėvelius, 
kurių sūnūs yra karo tarnybo
je. Iki pasimatymo bankiete!

Kvieslys. 
i ____ ________ _____

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS DIENA 

Vasario 16 d., Lietuvos Ne-

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
sutaupomis.

p-lė M. Grybaitė sudainavo ke- ims dal-”nmą P™?™”'* Si°s 
lėtą gražių dainelių. Baigiant 
prakalbas atvyko netikėti sve
čiai, būtent, LDS Centro pirm, 
kun. J. Švagždys ir “Darbinin
ko” redaktorius p. A. F. Knei
žys. Pastarasis pasakė irgi 
trumpą kalbą. Cambridge lie
tuviai Tėvynės reikalams sudė
jo $79.60. Po S10.00 aukavo 
šie: kun. P. Juškaitis ir p. M. 
Norbutas: $3.00 — p. Janeliū- 
nas: po $2.00 — E. Pranis, S. 
Pilkonis, J. Tamulynas, F. Jan
kauskas, ir A. Vinciūnas: po 
$1.00 — A. Zaveckas. A. Dau
kantas, pul. K. Grinius, adv. 
A. Jankauskas, p. Sutkus. J. 
Levonaitis, A. Potembergas, 
E. Potembergienė, A. Samalie- 
nė, p. Kontrimienė, 
nas, B. Černauskienė, T. Pocie
nė, O. Novikienė, M. Lepeškie- 
nė, A. Sangalis, V. Kandrotas. 
S. Luinis. K. Bakaveckas, V. 
Jakavičius, p. Jakavičienė, M. 
Mockevičienė. L. Virbickas, S. 
Vaitkienė. F. Miklušis, J. Lau- 
galis, I. Kaleiva, J. Baranaus
kas. J. Rameikienė, M. Palai- 
mienė, A. Vilčinskienė, O. Ra- 
daitienė. M. Skyrienė, K. Ar
lauskas. F. Raudeliūnas, P. 
Kapčius, P. Monkus, J. Morkū
nas, A. Liudvinavičienė, J. Bu- 
činskis, J. Puzinas, B. Jakutis, 
U. Žemaitienė, H. Plekavičius. 
Šie pinigai, padengus parengi
mo išlaidas, bus pasiųsti Fede
racijos Centran, kurie skiriami 
Lietuvių Tarybai. Vasario 16- 
tosios dvasia dar tebėra neuž- 
gesusi lietuvių širdyse ir, kada 
išmuš tikroji pasiaukojimo va
landa, lietuviai nežinos ribų 
aukavimosi. Prakalboms vado
vavo Federacijos skyriaus pir
mininkas p. A. Zaveckas.

F. Janiu-

nepaprastos Lietuvių Dienos 
paminėjime. Dalyvaus ir pa
reikš savo mintis Don C. Mil
ler, U. S. advokatas (Atty), ir 
p. Antanas Smetona. Visas pel
nas nuo šio parengimo eis 
Raudonajam Kryžiui (Red 
Cross).

Vasario 16 d. pusė po astuo
nių rytą bus atnašautos šv. mi
šios už visų žuvusių lietuvių 
kareivių vėles pereitoj ir šitoj 
karėj, o vasario 21 d. tuoj prieš 
12:15 mišias bus pašventinti 
visi lietuvių kareivių vardai 
(Honor Roll) ir bus pavesti 
Panelės Švč. globai.

Klebonas Kun. Vincus Vilku- 
taitis, kuris yra pirmininku mi
nėto parengimo, ir kiti, kurie 
rengiasi prie šios programos 
papuošimo, deda daug pastan
gų, kad šiame vakare įgytas į- 
spūdis ilgai užsiliktų žmonių 
mintyje ir širdyse. Bilietai jau 
platinami ir kiekvieno mūsų 
yra šventa priedermė dalyvau
ti vas. 21, 7 v. v. šv. Jurgio 
par. auditorijoj ir išklausyti 
programos. Gintarė.

Boston "EI" Raportas

i

Sausio 1 d. Bostono Elevated 
Railway visuomenės globėjai 
įteikė savo raportą už praėju
sius metus valstybės legislatū- 
rai. Raportas parodo, kad tais 
metais gryno pelno liko — 
924,204 dolerių ir kad biznis 
pagerėjo 21 nuošimčiais.

Laike gruodžio mėnesio gelž- 
kelis vežė didžiausį skaičių ke
leivių savo istorijoje ir skai
čius keleivių vežtų 1942 metais 
buvo viršijamas tiktai 1917 ir 
1026 ritėtais.

Perėjusių metų grynas pelnas 
bus sunaudotas atsteigti gelž- 
kelio milijono dolerių atsargos

i

Šiomis dienomis p.p. Gedžiai 
gavo žinių nuo savo sūnelio

Alberf R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Čo.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

27S Mairi SU WetMter, Mat*.



salėje,

Aušrai Tartu Parapija

i

atsto-
p. Wil-

Parapijinės Mokyklos vaiku
čiai, kaip geri, mylinti savo tė-

kad buvo labai sėkmingas va
karas. Juozas Leikus buvo va- 

, ir sekanti buvo 
“end men”: Kazys Tamošiūnas, 
Edmundas Vaškas, Danielius

parapija yra | Kondatavičieng< 
kurie atsilan- 
tikiėtus, kurie 
tikslo. Tikrai

-

■

I

i

išlipimas plačiai

= I 
i

širdies, 
pavyz- 
išeiviai 
dienas.

Man atvykusiam iš kito

konis, Petras Truskauskas, 
Magdalena Gražulienė.

Viso aukų surii*
su smulkiais S125.00

nkta maždaug dgj0 per įruoštus gaili ašarė-
2?_____lė, prisiminus dabartinius lai-

dratavičius, Alfred Lovesky, 
Anastazija Adamskis, Rozali
ja Lėvecin, U. Lukasevičienė,

žas Glavickas ir 
Marcelė Meškiniūtė, 
gai minės Lietuvos 
somybės Sidabrinį

kalbėtojo žo- 
veidų matėsi, 
dainelės ir šo- 
lietuviškas šir- 

vietinis

ir štovin-, r>
I
I

Vasario 19,1943

Jubiliejaus Minėjime

DARBININKAS

/»

rašytojas p. Antanas Vaičiu
laitis ir adv. Antanas J Mileris. 
Daktaras Kazys Zekas savo 
kalbą padailino poezija, įrody- 
nėdamas lietuvių nuo ilgų lai
kų troškimą būti laisvais. Kal
bėjo Dr. Antanas Karpavičius, 
adv. Kazimieras Tamulionis,
•• < / *
Marianapolio Kolegijos Namų 
Viršininkas kun. Adomas Mar
kūnas. MIC., Dr. Petras Lanki
ninkas, Prof. Konstantas Pau- 
liukonis. Didysis Choras, vado- 
vybėje Muz. J. Žemaičio, su
dainavo 6 liaudies daineles.

į Solo dainavo p-lės Karolina 
______ , Dorota Galevičiūtė, I 
Joana Blaveckaitė, Rita Delio- 
nytė. Moterų grupė sudainavo

|tris dainas.
Lietuvos Gelbėjimo reika- i 

lams padaryta rinkliava. Čia1 
pasidarbavo Federacijos sky
riaus moterys. Stambesnes au- 
kas davė sekantieji:

Po $5.00 — Pius ir Ona Si
dabrai, Stanislovas Jodauga.

P. $4.00 — Emilija Baltra- 
maitienė.

Po $2.00 — Dr. K. Zekus, Dr. 
ir Mrs. A. Karpavičius, Ona

' I
____________ , Antanas Ker
šis, Dr. ir Mrs. Lankininkas, Antanina Masilionytė, A. Mar- 

I Antanas ir Marijona Valatke- kūnas,
vičiai, Petras Pūras, 
miejus Šereičikas.

Po $1.00 — Kazys

DAINŲ MYLĖTOJAMS
Vai, lėkite, dainos, iš vargo nupintos 
Iš kaimo į kaimo, pas jaunus, senus! 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kelkit jausmus!

VAIČAITIS.

Worcester, Mosi., —Aušros 
Vartų parapija, vasario 21 die
ną, 2:30 v. po įiitetų, Aušros karo vedėjas, 
Vartų parapija, vadovaujant 
vietiniam Federacijos 33 sky-.
riui, kurio pirmininku yra Juo- Burda, Albinas Glavickas, An-[ <- 

raštininkė tanas Leketa, Jonas Stradanas. z11Tnajtp 
iškilmin- Sekanti dainavo:

Nepriklau- 
Jubiliejų,

25 metų. Aušros Vartų parapi
jiečiai visados buvo patrijotin- 
gi, vis pirmutiniai šokdavo į 
darbą Lietuvai, visuomet vie
ningi, tad ir šiais iškilmes mi
nės vieningai ir gausingai.

Programa prasidės 2:30 po 
pietų. Iškilmių vedėju bus kun. 
Jonas Jutkevičius. Kalbėtojai 
-— Profesorius Kazys Pakštas, 
Advokatas Konstantinas Aks
tinas ir Advokatas Antanas 
Mileris. Sveikinimus ir rezoliu
cijas patieks Klebonas Kun. K. 
A. Vasys. Muzikalę programą, 
•kuri susidės iš dainų, ir muzi 
kalių instrumentų, ves vietos 
vargonininkas Jonas Čižaus- 
kas. Viskas tas įvyks Aušros Vasario 10 d., Mechanics salė-1 nYs> Babrauskas, Paulina liukonis,
■w y T • ■lt' • • • ——' - • • • - -» 1 T? o T o c* "D n ‘Vartų bažnyčios saleje, lo 
Highfield Rd. Worcesterio mie
stą iškilmėse oficialiai 
vaus patsai mayoras 
liam Bennett.

Tuojaus po iškilmių
bažnyčioje bus atlaikytos, prie
įstatyto švenčiausiojo Sakra
mento. iškilmingos pamaldos 
už Lietuvą, žodžiu, ta visa die
na bus pašvęsta Lietuvai. Visi 
patrijotingi lietuviai kviečiami 
dalyvauti tose iškilmėse.

Alena Kati- 
naitė, Alena Keršytė, Rita Ta
mulevičiūtė, Eleonora Kvara- 
ciejūtė, Marijona Dirsaitė ir Į 
Darata Levansavičiūtė. An- j 
drius Naruševičius ir Robertas 
Matijošauskas grojo armoniko
mis.

| Vargonininkas Jonas Čižaus- 
kas buvo direktorius, ir jam 
padėka už gražų darbą. Kazys 
Tamošiūnas buvo “minstrel 
show” pirmininkas ir labai 
gražiai darbavosi.

Aušros Vartų 
dėkinga visiems, 
kė, kurie platino 
darbavosi dėl to 
visi gražiai pasidarbavo!

Worcesterio Lietuvaitė.

LAKŠTINGALĖLE gražus 
PAUKŠTELI

Lakštingalėli, gražus paukšteli, 
Kodėl nečiulbi anksti rytelį? 
Ką aš čiulbėsiu anksti rytelį?
Piemens išdraskė mano lizdelį. 
Piemens išdraskė mano lizdelį.
Vanags išgaudė mažus vaikelius. 
Kalnais lekiojau, dauboj nakvojau.
Žilvičių krūme lizdelį kroviau. 
Pramanė mane žmonės žmoneliai.
Sakė nulesus kviečių dirvelę. 
Sakė nulesus kviečių dirvelę 
Sakė pabaidžius palšus jautelius. 
Nei aš nulesiu kviečių dirvelę. 
Nei aš pabaidžiau palšus jautelius. 
Piemens nuganė kviečių dirvelę, 
Piemens pabaidė palšus jautelius.

“Vai lėkite...”

AmėHkoš War Bofiiš Svetainėje Parduota Už S11.200. 
Surašyti Kad LėWfellio Lietuviai Iki Šiol Yra Nupirkę 

WSf Bonds Ui $74.500.
LOVVELL, MASS. — Vasario 

14-tą dieną Lowellio lietuviai 
surengė šaunią programą Liė- 

I tuvos 25 metų Nepriklausomy- 
i bes Jubiliejaus sukaktį pami
nėti.

2:30 valandą po pietų įvyko 
iškilmingos pamaldos Šv. Juo
zapo lietuvių bažnyčioje. Pa- 

i maldos padarė begalo didį ir 
jausmingą įspūdį. Pasimelsta 

i už visus gyvus ir mirusius Lie
tuvos gyventojus. Prisiminta 

' visi žuvusieji už josios laisvę ir 
I visi tie, kurie šiomis dienomis 
badauja ir ištremti tolimame 
Sibire. Pamaldas atlaikė kun. 
Jonas Švagždys, Brocktono 
lietuvių parapijos klebonas. 
Atgiedota Šventas Dieve ir at-

Mr. ir Mrs. J. Molis, I. 
Baltra- Mancevičienė, Vincas Miklusis, 

I Petras C. Miller, P. Nemura, 
Ališaus- Petronė Naujokas, Mr. ir Mrs. 

Aušros Vartų parap, įvyko i kas, Petrai Alav osius, C. Ba- Naujokas, A4r. ir Mrs. K. Pau- 
— - - - -. viadas Paulauskas,

jaunimo Metinis šlinstrel | I^olciunas, Jonas Bučinskas, JCatrina Pilipavičiene. A. Pet- 
^koic kuris visu atžvilgiu kuo-j^* Barisas, C. Barisiene, Sta^e rolaitis, J. Ramanauskas. Leo- 
puikiausiai pasisekė. Choras ir 
solistai atliko labai gerai, va
dovaujant ir diriguojant muz. Į Juozas Chestnut, Julė Šimkienė,
J. Čižauskui. Pelno liks daug I Deksnis. J. J. Dirsa, Mikalina Kaz. Jogminienė, 
parapijai. Prisidėjo ir daug Gelucevičiūtė, Emilija Gudže-^ 
prigelbėjo kun. J. C. Jutkevi- į vičienė, Mrs. Galeckienė, Anta- 
čius. Dalyvavo kleb. kun. K. A. n^na Gritaitė, Pranas ir Marce- 
Vasys. Buvo atsilankę Šv. Ka-jlė Jurgelioniai, Antanas Iva- 
zimiero parap. kunigai: kun. suskas, A. Kirminienė, Pra- 
J. Bakanas ir kun. J. Padvais-Įnas Kudzma. 
kis, ir daug kitų įžymių sve- 

Federdcijos Komitetas. Girdėjęs.

I

jas Jonas Simonaitis. Tarnau
ja savanoriu, kapitono laips- kalbėta malda už Lietuvos lais- 
niu, apie 200 mylių nuo Eliza- v?-
betho. Gydytojo šeima gyvena miesto labai gražų įspūdį pada- 
Chicagdje, kur ir gydytojas ““ " J------
ten visą laiką praktikavo. Lin
kime jam sveikatos. Rap.

Devyniolika šimtų žmonių at
silankė į Aušros Vartų parapi
jos aštuonioliktą metinį “min
strel show”, kuris įvyko Me- 
chanics salėje, trečiadienį, va
sario 10-tą. Šis ‘minstrel show’ 
buvo aukotas tiems 230 jau
nuoliams, kurie kariuomenėje 
Mes, likę norim, kad jie žino
tų. kad mes jų neužmiršom — 
jie yra visados mūsų mintyse.

Visi, kurie atsilankė pritarė.;

Piliečių klubas laiko susirin
kimus kas mėnesi antrą pirma
dienį. Tą patį vakarą įvyksta ir 
Federacijos skyriaus susirin
kimai. Todėl, rodos, turėtų 
skaitlingiau piliečiai sueit, nes 
karas nesustabdo gyventojų 
reikalus: kaipo piliečiai turėtų 
sekti išrinktų miesto tarnybo
je darbus ir tt. Yra keletas už
silikusių nutarimų, kurie ne
baigti iš priežasties neskait
lingo atsilankymo. Lauksim 
skaitlingesnių susirinkimų.

Jf. Korespondentė.

Lietuvos Nepriklausomybes 
Sidabrinis Jubiliejus

---------  -- ------------------ —- 
Bagurskis, S. Bugnaitis, Miką- nardas Sarapas, Jonas Sakai- 
lina Bartkevičiūtė, Ona Čepu- tis, Nellie Stašaitienė, Ona 
lionis, Juozas Chestnut, Julė Šimkienė, Kazim. Statkienė.

B. Tamuliu- 
nas, K. Volungevičius, Emili
ja Valinskienė, Apolionija Vai- 
čiulionis, John Walacky, A. 
Žakas, V. Zinkevičienė, Mari
jona Zavorskienė, Mary Zva- 

Mrs. Kisiliaus-1 lauskas, N.N., Elzbieta Pauliu
kas, A. Kazlauskas; Sofija 
KimbalI, Antanas Kundrotas. 
Marijona Lučinskaitė, Ona 
Katauskienė. Impolitas Kan-

LIETUVIŲ KAREIVIŲ 
SĄRAŠAS

C. BROOKLYH, H; Y.
LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

Pereitą sekmadienį, vasario 
14 d. laikė suinos. nors ir labai 
kukliai, malda, buvo Lietuvos 
nepriklausomybės 25 m. pami
nėjimas. Per ofertorium choras 
giedojo “Malda Marijai už tė
vynę”. Po sumos atgiedota Su
plikacijos ir kunigas atskaitė 
tam tikslui skirtą maldą. Po 
tam, vargonams pritariant, 
choras ir žmonės giedojo Lie
tuvos himną. Daugeliui nurie-

rė parapijos chorų giedojimas. 
Matėsi, kad tose iškilmėse da
lyvavo visi choro nariai.

Pasibaigus pamaldoms, visi 
susirinkome į Šv. Juozapo pa- 
rapijčos svetainę. Žmonių, sa
kyčiau, buvo apie 400. Svetai
nėj, nors neperdidžiausia, visos 
kėdės buvo užimtos 
čių nemažas būrelis puošė iš
kilmių atmospherą. Reikia pa
stebėti. kad labai daug jauni
mo buvo svetainėje. Laike pro
gramos pastebėjau, kaip jau
nieji širdingai ir entuziastiškai 
sekė kiekvieno 
džius, ir iš jų

* kaip lietuviškos 
kiai veikė į jų 
dėlės.

Programą pradėjo

kus Lietuvoj, kur mūsų saviėji- 
giminės kenčia nuo žiauraus 
priešo panieką, skurdą, badą ir 
daugelis yra ištrėmime iš savo 
gimtojo krašto. Tad ši bendra 
malda prie Aukščiausiojo yra 
vieninga ir karšta, kad. kaip 
galint greičiau, Lietuva būtų 
išlaisvinta iš svetimų vergijos 
ir greičiau užsibaigtų nepakė- 
liamas žmonių vargas.

WORCESTER, MASS. — mūsų parapijos randasi net 337 
Šv. Kazimiero parapijoje la- karo tarnyboje. Miesto gaspa- 

bai gražiai ir iškilmingai pa- dorius p. William Bennett, pa
minėta Lietuvos 
mybės šventė, 
sario 14-tą d. 
šventos mišios 
už visus tuos. 
Dėdės Saiiio tarnyboje, už pa- tuva vėl galės 
vergtos Lietuvos laisvę ir pa- laisve greitoje ateityje. Lietu- 
saulio tarką. Daugelis artinosi vos Gelbėjimo Fondui davė au- 
prie Dievo Stalo priimti Taikos ką.
Viešpatį dėl viršminėtų inten
cijų.

4-tą valandą po pietų, bažny- vų šalį turėjo paruošę įspūdin- 
tinėje salėje, įvyko programa, gą programėlę. Vadovybėje 
Žmonių susirinko virš tūkstan- Seserų Kazimieriečių. savo da- 

Prieš pat Nepriklausomy- lį atliko jaudinančiai ir patrio
tiškai. Vaizdas buvo pavergta 
Lietuva. “Ne Vienas 
fantazija. Sekė patriotinis dri- 
lius ir sugiedota Lietuvos him
nas. Kun. J. Padvaiškas čia 
perskaitė visų kariaujančių

_ _ - — /

Nepriklauso- sakė gražią kalbą, girdamas 
sekmadienį, va- Worcesterio lietuvius už jųjų 
Tą dieną visos patriotizmą ir prisidėjimą prie 

buvo laikomos visų šios šalies užsimojimų, 
kurie tarnauja Baigdamas, užtikrino, kad Lie- 

džiaugtis savo

cio.
bes minėjimo pradėjimą. įvyko 
dedikacija vėliavos, pagerbiant 
visus šios parapijos jaunuolius, 
kurie yra Dėdės Šamo karo 
tarnyboje.
čiai nešė šį 
sudainuota 
ir vardu parapijos vėliavą priė
mė klebonas kun. AugustinasIsudainavo tris daineles: 
Petraitis, pasakydamas reikš- 1) O Kaip Man Buvo Liūdna: 
mingą kalbą. Baigdamas savo 2) Vilniaus Kalneliai: 
kalbą, kun. Petraitis prašė vi- 3) Pasakyk Mano Mylimas 
sų sustoti ir tyla pagerbti žu-' Krašte.
vusius. Kaip buvo matyti, iš į Principaliais kalbėtojais buvo

Ginsiu”—

Procesijoje vaiku-
Garbės Ženklą:

Amerikos himnas.’vardus, mūsų “Honor Roll”.
Mokyklos Mergaičių Choras

ELIZABETH, N. J. — Ivo, kuomet buvo pirmą kartą 
Šiuo pranešimu pradedama tik viso 5 pasiųstos, ^tas slau- 

spausdinti sąrašas visų tų, ku- gių iš laivo 
rie tarnauja visokiose rūšyse buvo spaudoje aprašyta, deda- 
ginklų šio krašto apsaugai. Dėl mi paveikslai ir judžių teatruo- 
stokos vietos kas kokioje gink- se ėjo per visą Ameriką šio is- 
lo rūšyje tarnauja neminėsime, torinio įvykio nuotrauka, 
pasitenkinsime tik alfabeto 
tvarkoje suminint pravardes, 
taip pat ir svarbesnius laips
nius arba nuotikius. Iki šiai 
dienai yra jau virs 350 tar
naujančių įvairiuose karo fron
tuose, bet iki šiol dar, ačiū Die
vui. nėra nei sužeistų, nei žu
vusių. Matyti Dievo apveižda 
juos globoja. Taip pat tenka 
pastebėti, kad sąraše telpa vi
si lietuviai mūsų kolonijoje ir Brazaičiai: Kazys ir Adolphas, 
visi tie, kurie gyvena kitose 
kaimyninėse kolbilijdse. bet 
priklauso prie šv. Petro ir Fo- 
vilo parapijos.

Pirmame
59 kareivių 
raidžių.

Asunskis 
Akulionis J., 
Ambrabas P.. 
Atkočaitis J., 
broliai Aleksai: Juozas, Leonas 
ir George, Allen J. (Žilinskas). 
Andruška M., Anulionis R.

Leitenantas Buniutė Antonia. 
slaugė. Ilgus metus aktyviai 
dalyvavusi parapijos chore, ji 
pirmutinė iš Amerikos siustų 
slaugių į Š. Afriką išlipo iš lai-1 kun. J .Simonaičio

Majoras Brazaitis Bonifacas: 
Kapitonas Butiėnas Juozas, 
gydytojas; Leitenantas Biek
ša Vincas, Marianapolio Kole
gijas alumnas: Bagočius V., 
broliai Butkai: George ir Wil- 
liam, Katkus L., Butkus M., 
Budreckis W.. broliai Balan
džiai: Vincas ir Povilas, Balan
dis J., Brasiunas J., Bražins
kas S., Bražinskas V., broliai

DĖDĖS ŠAMO TARNYBON
Neseniai iš mūsų kolonijos 

išėjo karo tarnybon sekanti ; 
jaunuoliai - choristai: J. Da- 
mušis, A. Jakaitis, A. Daukdn- r r • tas ir kolektoriai: A. Misiūnas 
ir Gedvilą. Šie visi jaunuoliai 
buvo pavyzdingi, darbavosi 
kiek leido jiems aplinkybes. Vi
si gražiai vartoja lietuvių kal
bą ir ypatingi katalikai. Kiti 
yra net neblogi vaidilos. Jiems 
ir karinė tarnyba nebus Slinki, 
nes sąžiningai atliks savo pa
reigas.

Tad geriausio Jums pasiseki
mo linkime.

Šv. Juozapo parapijos didysis 
choras. Atgiedota “Lietuva Tė
vynė Mūsų”, “Jaunimo Gies
mė” ir “Lietuviais esame mes 
gimę”. Chorą nulydėjo nuo 
scenos gausingi publikos rankų 
komplimentai.

Pirmuoju kalbėtoju buvo An
tanas F. Kneižys, “Darbinin
ko” redaktorius. Jis gražiai a- 
pibūdino lietuvių tautos nepri
klausomybės pradžią. Vaiz
džiai nupiešė pirmųjų Lietu
vos laisvės įsteigėjų vargus ir 
persekiojimus. Ypatingai jūsų 
reporteriui įstrigo kalbėtojo šie 
žodžiai: “Kaip brangi yra tau
tos laisvė. Pirmutiniai įsteigė
jai Lietuvos laisvės daug sun
kumų turėjo pergyventi. 
Jie kovojo 
skaudu mums 
viams 
brolių 
riams. 
bandė 
vikišką darbą. Nebūkime savo 
tautos išgAmomis”. Svetainėje 
matėsi keletas komunizmo a- 
gentėlių, kuriems buvo skau
dūs šie tiesos žodžiai. Ką pada
rysi. Niekas nenori girdėti tie
sos žodžio, kuomet savo sąži
nėje jaučiasi, kad jis yra par
davęs savo tautos laimę, ar 
prisidėjęs prie tų. kurie tą dar
bą dirba.

Mažasis choras padainavo 
keletą gražių lietuviškų daine
lių ir pašoko linksmų lietuviš
kų šokių. Lietuviški kostiumai 
visų mergaičių pagražino jų 
programo dalį. Čia reikia ati
duoti kreditą vietinei vargoni
ninkei, kuri taip gražiai mer
gaites išmokino.

Antras kalbėtojas, tai Kun. 
Jonas Švagždys. Brocktono šv. 
Roko lietuvių parapijos klebo
nas. Kiek kartų teko gerbia
mąjį kalbėtoją girdėti, tai jis 
visuomet kalba įspūdingai, pri
dėdamas pasakaičių ir juoke
lių. Šį kartą kun. J. Švagždys 
kalbėjo labai susijaudinęs, kal- 

' bėjo iš gilumos savo 
I Kalbėtojas prilygino 
I džiais, kad lietuviai
gyvena savo pragaro

turėjo
iki pergalės. Bet 

išeivijos lietu- 
matyti, kaip daug mūsų 
yra parsidavę diktato- 
kurie nuo pat pradžios 
ir dabar tęsia savo išda-

sąraše patiekiame 
vardus iš dviejų

A., Akulionis J., 
Akullonis 
Adukaitis Fr.,

Andrušaitis

Fr.,

St.,

Baranauskas Br., Biėlys M., 
Buinauskas P.. Bulauskas Ed., 
broliai Bačiukai: Pranas ir A- 
ddttias, feogda J., Bombolis A., 
Bruzgis J., Bubelis V., broliai 
Beržanskai: Pranas, Juozas ir 
Jeronimas, Baleišis J., Butie- 
nas W. (viršui pažymėjo gydy
tojo brolis).
Barkauskas.
Baltrušaitis G..

v„
s..

Borušaitis 
Bieliauskis

Baronas A., 
Bubąs, JtJledas B., Bundonis J., 
Baytala J.. Bočkus W„ Briedis 
A. R-lis.

šiomis dienomis keletai va
landų buvo atvykęs pasisve
čiuoti brolis mūsų klebono 

-t,,,r, I C,™ at, o i pi __ gydytO“

BALIUS PAVYKO
Taip vadinami “Valentino” 

šokiai, kuriuos surengė pereitą 
šeštadienį Jaunų Moterų drau
gija, lkbai gražiai pavyko. 
Ndrs tą dieną oras ir nepato
gus buvo, bet visgi prisirinko 
gražaus jaunimo, kurie sma
giai linksminosi prie geros J. 
Avižonio orkestros. D-jos na
rės, pasidalindamos darbu, 
gražiai darbavosi. Nuotaika 
visų buvo smagi. Nors d-jos į- 
statuos pažymėta, kad pirmin. 
kas metą būtų kita išrinkta.

1 bet ir šiems metams išrinkta 
• B. Brundzienė, šios d-jos orga

nizatorė.

UŽBAIGS KALĖDOJIMĄ
Jau užbaigė parapijos kuni

gai parapijonų lankymą-kalė-

dojimą. Šis iš Lietuvos atvež
tas lietuvių paprotys, duoda 
progą parapijos kunigams ar
čiau susipažinti su parapijie
čiais bei jų padėtimi. Daugelis 
paraęijiečių išsiskirstę po pla
čias Brooklyno apylinkes. Dau
guma gyvena savo nuosavuose. 
skoningai ir gražiai išpuoštuo
se namuose. Visi, smagiai nusi
teikę, laukia atsilankant meti
nių svečių. O kas nežino lietu
vio vaišingumo? Net ir posakį 

Į lietuviai tokį turi: “Svečias į 
j namus — tai Dievas į namus”. I “Mes paskendę turtuose ir gy- 
i Tad ir parapijiečiai savo kuni- venimo patogumuose pamiršo- 
gams rodo tą širdingumą bei' me. kad mūsų tauta iš mūsų 
vaišingumą. j laukia didelių darbų. Pajutę

Gražu ir girtina, kad vis dau-1 savyje gyvenimo luksusą mes 
giau atsiranda jaunų porų, ku- i baigiame parduoti savo vaike- 
rie tą savo tėvų gražų paprotį 
seka. Nors, kartais, lietuvaitė • 
ištekėjus už svetimtaučio, bet 
ir ji tą paprotį palaiko, o jos 1 
vyras tik gėrisi tuo. kad yra 
toks artintas santykiavimas 
tarp dvasiškių ir žmonių. Vie
nok yra daugelis jaunų šeimų, 
kurie tik šliūbą bažnyčioj pa
ima ir jų daugiau nepamatysi, 
nors abu lietuvių tėvų vaikai ir 
gyvena tame pačiame mieste, 
bet jau jie lietuviams dingę. 
Taip neturėtų būt, jeigu jie 
toje bažnyčioje priėmė visus 
sakramentus, tai ir dabar ne
turėtų pabėgti. Tėvų prieder
mė yra savo sūnui ir dukrai 
išaiškinti tą, kad jie. sukūrę 
savo šeimas priklausytų prie 
savo lietuvių parapijos, nors ir 
retkarčiais atsilankytų, jeigu 
toli gyvena. Priklausant prie 
savo, lietuvių par.. teks daž
niau su lietuviais susidurti ir 
tuo būdu, nors dalinai, palai
kysime ilgiau šioje šalyje lie
tuvius nuo ištautėjimo.

Parapijos kunigai, užbaigę 
šią metinę vižitaciją. gavo ge
riausių įspūdžių apie savo pa
rapijiečius.

liūs ištautėjimo arams ir savo 
ateičiai kasame gilią duobę, į 
kurią mus svetimieji įstums. 
Gal kada nors norėsime atsi
kelti, bet kaip paprastai bus 
per vėlu”. Manau Lowelliečiai 
ilgai nepamirš kun. Jono Švag- 
ždžio žodžius.

Didysis choras vėl palinks
mino susirinkusius dainelėmis.

Padaryta rinkliava Lietuvių 
Kultūros Institutą, kurį taip 
sėkmingai veda Prof. Kazys 
Pakštas, paremti. Surinkta 
S 115.05. Parduota nemažai Ins
tituto išleistų knygelių. Ypa
tingai jaunimas entuziastiškai 
pirko Prof. Alfred Senn išleis
tą knygelę apie Lietuvių kalbą.

Paskutiniuoju kalbėtoju bu
vo Lowellio miesto advokatas 
Harold Ready. kuris ragino 
visus pirkti Amerikos War 
Bonds ir stamps. Kalbėtojas 
nuosekliai nupiešė karo baise
nybes. Davė žmonėms supras
ti. kaip brangus daiktas 
laisvė ir kaip ją reikia ginti 
nuo pasaulio gangsterių, 
member this war is a

• | against the enemies of Christ-
į (Tęsinys 7-tame pušį.)

yra

“Rc- 
war
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VIETINES ŽINIOS
Išvyksta Karo 

Tarnybon

DARBININKAS
i
i

7

I ŽINUTES nes bažnytinėn salėn pasikalbė
ti su kun. kapelionu, išgirsti 
dainelių ir kalbų ir jo paties at-

| Trečiadienį, po Šv. Teresės sisveikinimo žodį, 
venos pamaldų, buvo trum- 

fas veikėjų susirinkimas kape- ninkės pasiįiks svečius su šal- 
Bono kun. J. Daunio išleistuvių ta skoninga vakariene — 
reikalu. Kalbėta apie paėmimą guff£t Supper.

Ten mūsų vaišingos šeimi-

yuošnios salės. Imant dėmesin 
karo apsunkinimus, pasiten
kinta su bažnytine sale ir pa
tikta pirmieji planai.

Sekmadienį, 9 v. r., kun. ka
pelionas atnašaus šv. mišias 
kareivių, tėvų ir parapijos ge
rovei. Toms pačioms intenci
joms jis atlaikys mišparus, 
2:30 v. p. p. Po tam sueis žmo-

DAKTARAI

Tel. Kirkland 7119

p
i

Pauline Luzackas, M.D.,
(LIETUVĖ GYDYTOJA)

400 Broadway,
CAMBRIDGE. MASS.

Kazimieras ir Pranciška Pet- 
. reikiai. savo mažyčio sūnelio ir 
i kapitono Petro Moncey (Mon- 
cevičiaus) garbei aukavo vėlia
vų fondui desetką dolerių.

Petras Moncevičius yra pus
brolis Kazimiero Petreikio. Jis 
dabar gavo naują laivą valdy
ti ir tapo pakeltas iš Leitenan
to komandieriaus į kapitoną. 
Jis yra lietuviškos dvasios pa
reigūnas. Myli 
tik galės t. y. 
bus Bostone, 
kun. kapeliono

Linkime kapitonui Moncevi- 
čiui greit tapti admirolu.

Lietuvaitė Vytė, p. Alena A. 
Grimaitė, pp. Jono Grimų, gyv. 
Dorchester, dukrelė, įsirašė į 
Jung. Valstybių laivyną — 
WAVES.

p. Alena A. Grimaitė gimus 
balandžio 20 d.. 1919 m. Baigė 
pradinius ir aukštesnę mokyk
lą So. Bostone. Dirbo Sears 
Roebuck kompanijos įstaigoje 
timekeeperiu. Laivyno (Waves) 
tarnybon išvyksta penktadienį, 
vas. 19 d. Ji iš pat mažens vei
kė Šv. Petro lietuvių parapi
joj; priklausė prie Marijos: 
Vaikelių draugijos, Mergaičių 
Sodaiicijos, L. Vyčių ir Parapi
jos choro.

Linkime jaunai lietuvaitei 
Alenai Dievo palaimos!

Tech. Sergeant Juozas 
PATE M B ERGAS

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

Darbininko Kalendoriai Patinka I

lietuvius. Jei 
jei tiktai dar 

jis dalyvaus 
išleistuvėse.

kalbose, ir kad mažiausia bū
tų galima pridėti $30.000 dau
giau pirktų bonų.

Malonu man, kaipo atvyku
siam, pastebėti kaip gražiai 
Lowellio lietuviai pasirodė šio
se iškilmėse. Kam čia reikėtų 
atiduoti kreditą už taip sąmo
ningai suorganizavimą žmonių 
ir kas Lowelliečius taip įsąmo
nino būti pavyzdingais patrio
tais. Atsimenu kiek metų at
gal, kuomet man teko čia gy
venti, ir palyginus ką vakar 
pastebėjau ir kas buvo Lowel- 
lyje tais laikais, tai ištikrųjų 
reikia pasidžiaugti. Jei Lowel- 
liečiai sulaikys savo sūnelius 
ir dukreles nuo apsivedimo su 
svetimtaučiais, tai ateityje Lo- 
wellis galės pasilikti mūsų 
Naujosios Anglijos stiprus lie
tuvybės centras.

1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

.75
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 laiku savo širdyje įeini į dienos
1-00 atmospherą. Tyliai savo širdy-
1.00 je tariau: ‘Čia Lietuvių Diena’.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 

. 1.00
2.00
1.00
1.00 

... .75
1.00 

. 1.00 

. 1.00
l.fO 

. 1.00 
. 1.00

1.00

★ “Darbininko” administracija kiekvieną dieną 
gauna daug laiškų su padėka už šių metų sieninius 
kalendorius. Štai jų keletas:
L. Švenčionienė, Lawrence, Mass.......
M. Augustauskas, Waterbury, Conn.
Mrs. F. Jusis, Cleveland, Ohio ........
Peter Belis, Terryville, Conn..............
M. Kardokienė, Dorchester, Mass.......
J. Zebris, Lowell, Mass......................
L. Stoškus, Brighton, Mass...............
J. Kodis, Chester, Pa..........................
I. Bakanienė, Chester, Pa..................
J. Andriliunas, Athol, Mass...............
V. Baublienė, Athol, Mass..................
M. Kabisaitis, Athol, Mass.................

i S. Vidugiris, Athol, Mass..................
Jau buvo rašyta ir Darbinin- A. Kvaraciejienė, Brockton, Mass. .. 

kų Radio programoj pranešta, J. Sakaitis, Worcester, Mass.............
kad sausio 20 d. š. m. buvo su- !

i grįžęs praleisti atostogas tech
niškas viršila (sergeant) Juo- i zas Patembergas pas savo tė-, 
vėlius pp. Aleksandrą ir Ievą' 
Patembergus, gyv. Cambridge,' 
Mass. Tech. Viršila Juozas Pa- j 
tembergas atostogavo iki vasa-l 
rio 4 d. Jis turėjęs malonias a- 

Tamošiū- tostogas. Grįžęs karo tarnybon,
> vykti kur 

nors toliau ir užimti atsako- 
mingas pareigas.

pp. Patembergai yra ilgame-į 
čiai ir nuoširdūs “Darbininko” i 
ir Darbininkų Radio progra
mos rėmėjai. Tech. 
Juozas taip pat yra 
kęs ir pasižymėjęs 
civiliuose darbuose, 
stebėtina, kad ir karo tarnybo
je, būdamas inžinierių, jis pa
siekė aukštą laipsnį. Jis dabar 
yra inžinierių batalijone Kali- 

I fornijoj.
Linkime jaunam kariui - in

žinieriui geriausių sėkmių ka
ro tarnyboje. Kur jis nebūtų. 

Mels- bei organizacijose. Dalyvis. I lai Dievas laimina jo žygius!

TAMOŠIŪNŲ 
JUBILIEJUS

Z. Talutis, Woburn, Mass.....................
Pr. Kuzminskas, Waterbury, Conn......
A. Viskelis, Norwood, Mass.................
B. Czipulis, Thompsonville, Conn.........
J. Brogis, Waterbury, Conn.................
O. Valienė, So. Boston, Mass................
P. Mockevičienė, Shenandoah, Pa.........
G. Jackson, Haverhill, Mass.................
J. Valuckas, Watertown, Conn.............
J. Dallalis, Norwood, Mass....................
M. Navikas, E. Walpole, Mass.............
D. Bakan, Penns Grove, N. J................
K. Jakutis, Bridgeport, Conn..............

į K. Melauskienė, Shenandoah, Pa.........
A. Matulevičius, Pittsburgh, Pa.........
Mrs. A. Zvalionis, Westfield, Mass.....
K. Shaknaitis, Roxbury, Mass.............
M. Pajaujienė, Worcester, Mass.........
iA. Vanagas, Dayton, Ohio ..................
M. Digraitis, Montclair, N. J................
A. Vaitkus, Dorchester, Mass.............
Chas. Eirosius, Roslindale, Mass.........
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass......
O. Butrim, Rochester, N. J.................
K. Mogolis, Dearborn, Mich................
M. Radavich, New Britain, Conn........
A. Juzokonienė, Everett, Mass............
E. Liolienė, Brockton, Mass................
J. Kemezis, Kearny, N. J...................
Pr. Sopis, Waterbury, Conn.................
P. Tamasauskas, Lawrence, Mass. ...
Pr. Slaveikis, Amsterdam, N. Y........
Pr. Guobis, Amsterdam, N. Y............
A. Adakonis, Shenandoah, Pa............
P. Krutulienė, Shenandoah, Pa...........
I. Sutkus, Somerville, Mass. .............
E. Dunda, Pittsburgh, Pa...................
f —V į—► - - ■ - • • N • • • > - •>- y __ _>

M. Romanauskas, Wilkes - Barre, Pa. 
T. Bakas, Hartford, Conn...................

Visiems Rėmėjams ir aukotojams nuoširdžiai dė
kojame už paramą ir aukas.

Būtų prasižengimas nepa
reikšti džiaugsmo žodį Lowel- 
lio moterims, kurios prie durų 
pardavinėjo lietuviškus ženkle
lius. Gražus jų pasišventimas 
ir dar gražiau, kuomet įėjus į 
svetainę, akimis pažvelgus į jų 
lietuviškus kostiumus, greitu

Vasario 14 d., “Darbininko” 
salėje ponai Albinas ir Ona Ne- 
vierai, gyv. So. Boston, Mass., 
su draugais, surengė gražią 
puotą Pr. ir Kat. 
nams jų trisdešimts penkių laukiąs paskyrimo 
metų vedybinio gyvenimo su- i j 
kakties proga. Puotoje dalyva- : 
vo per 70 žmonių, didžiuma 
giminės ir artimieji draugai. ■ 

Pasisotinę skaniais valgiais i 
ir gėrimais, ponams Tamošiū
nams visi svečiai išreiškė nuo
širdžius linkėjimus. Malonu 
pažymėti, kad Tamošiūnai lie- 

sūnų ir dvi 
dukteris. Sūnus Pranas jau ve
dęs ir augina gražią lietuvišką 
šeimą.

Man baigiant ir norisi tarti 
linkėjimo žodžiai, kad ir ateity 

iš ponai Tamošiūnai gražiai dar- 
Šv. Petro par. bažnyčios, Nau- buotusi lietuviškose draugijose 
jos Kalvarijos kapuose, 
kimės už mirusius.

Penktadienį, po Šv. Valandai, 
bus svarbus Federacijos sky
riaus susirinkimas.

Tarp kitų reikalų reikia rū
pintis seimeliu, kurs įvyks vas. 
28 d., 1 vai. p. p.

Vas. 17 d., mirė, ilgai sirgęs 
Stasys Tenterys 58 metų, gyv.
191 F St. Paėjo Pasvalio para- tuviškai išaugino 
pijos. Amerikoje pragyveno 31 
metą. Paliko žmoną Marijoną 
(Treškevičiūtę), tris sūnus ir 

, dvi dukteris. Pašarvotas pas 
graborių D. A. Zaletską. Lai-

r.,

■ZZZZZZZZZZZZZZZZ.VZZZZZZ.

IjSou. 4476 ;
į; Dr. Joseph F. Antanėlis ■

OPTOMETRISTAS \
515 East Broadway 

;! So. Boston, Mass. 
![ Ofiso Valandos išskyrus 
!' Trečiadieniais ir 
Į i Penktadieniais
■ Į Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
! Į šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. 
jvwzzzz.wwzzzz.wzX dojamas šeštadienį, 9 v.

Sergeantas 
daug vei- 
įvairiuose 
Todėl ne-

Šias iškilmes suruošė L. Ro
mos Kat. Federacijos Skyrius, 
D. L. K. Vytauto klubas, SLA 
kuopa ir Šv. Juozapo draugija.

Lowelliečiai. valio! Kol turė
site savo lietuvišką parapiją, 
tol jūs, kaipo galinga jėga, at- 
sispirsite prieš visus savo tau
tos priešus. Kolonijoje, kurioje 
dabar gyvenu, tai graudžiai 
širdį spaudžia.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETFMSTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena

IŠVYKO

Dar kartą sakau jums Lowel- 
liečiai, širdingiausia VALIO!

Haverhillietis.

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė—Akių, Vidurių

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. į 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius
Vai. nuo 2—4 ir 7—8
534 Broadway
So. Boston, Mass.

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

I
 Lietuvis Gydytojas

278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

★ Antanas Tinteris,
■ Stasio ir Marijonos Tinterių 
į trečiadienį išvyko į Dėdės Ša
mo kariuomenę. Antanui buvo 
nesmagu atsisveikinti, nes 
prieš pat išvažiuosiant susirgo 
jo tėvelis.

Pp. Tinteriai yra seni “Dar- 
: bininko” skaitytojai ir rėmė- 
: jai-

sūnus KUO NORĖTUM BŪTI ninku, — pagalvojęs sako 
Stasiukas.
— O tu, Simuk?
— Aš viršila norėčiau bū

ti, — atsakė Simukas.
— Et, vis tai niekai, —

Trys mažamečiai ber
niukai kalbasi. Drūtasis 
Jonukas klausia Stasiuko:
- Kuo tu, Stasiuk, nore-1 tsako jiems Jonukas i 

turn būtį kai užaugęs ka- L - lablįusiai norėčiau bū. 
nuomeneje tarnausi? !tivlr6ju. Tada žmo-'
- As norėčiau būti kan-;gus privalgai. kiek nori

Draugijų Valdybų Adresai fj
I

MOKYTOJAS MOKO 
VAIKUS IRKLUOTI

Lietuvių Tautos Diena

(VAIRUS SKELBIMAI
Prie nemažos parapijos 

greitu laiku gali būti va- 
kansas vargoninkui. Atsi
liepkite i šio laikraščio ad
ministraciją.

(19-23)

k

i

I 
!

SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

I
; Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
i 702 E. 5th St., So. Boston, Ma33.
i
' Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
■ Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
j 440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
! Iždininkas — Vincas Zaleska3,
i 613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
: Maršalka — Jonas Zaikis,
' 501 E. 5tb St., So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininke — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 tVinfield St., So. Boston. Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass.
Fin. Rašt. — B. Cunienė.

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.
Tel. Parkvvay—1864-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston. Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston. Ma3S.

i Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai.' 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St., So. Boston. Mass. I čią sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
na? Drotokohj raštininke. I 492 E. 7th St. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokohj raštininke.

— Įsivaizduokit, kad jūs, 
vaikai, esate valtyje ir dir
bate irklais, skaitydami 

j viens, du, viens, du, viens..
Visi mokiniai daro ati

tinkamus judesius ir skai
to “viens du”. Tik viens 
Petrukas nejudėjo ir ne
skaitė. Mokytojas jį pa
klausė:
— Dėl ko nedalyvauji ir- 

l klavime?
— Aš plaukiu motoriniu 

laivu...

i

Pradžia 5-tame pusi, 
ianity. Your sons, brothers oi’ 
fathers are facing all the dan- 
gers of the battlefield to pre
serve human rights to serve 
onc’s God in freedom of cons-

, cience. These dictators are 
: fighting to destroy the princi-
•-----------------------------------------

plės of Christianity. They hate 
right and wrong.
only that might
Jei susirinkusieji 
žodžius, tai daug
džiagos galėjo giliai įdėti į sa
vo širdis.

REIKALINGA MOTERŲ arba 
MERGINŲ, kaipo kambarinė 
tarnaitė ir valytoja. Dienos ir 
nakties darbas. Atsišaukite — 
“Housekeeper”, Hotel Essex, 
Boston, Mass. (12-5)

! REIKALINGA VYRŲ valytojų 
ir namo prižiūrėtojų. Atsišau- 

They wish kitę “Housekeeper”, Hotel Es- 
may reign”. 
suprato jo 

svarbios me-

sex. Boston, Mass. (12-5)

GRABOR1AJ

I
I

I

Tripoli Puolė

PARSIDUODA So. Bostone tei
smo parėdimu trijų apartmentų 
mūrinis namas ant Dorchester 
St. Jeigu $500.00. Pečium ap
šildomas. Įnešti 350.00 cash 
virš pirmų morgičių. Dėl pilnų 
informacijų kreipkitės: Fran
cis T. Keefe, 50 Congress St., 
Boston. Mass.

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

tus,

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass. COL 1981

Perkins Marke)
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120. So. Boston.

Britų aštuntoji armija 
paėmė Tripolį ir didžiulė 
Afrikos italų imperija, 
kurią Mussolinį ketino 
saugoti su “8 milijonais 
durtuvų” tapo sunaikinta. 

Tripoli’s, drūčiausias ita
lų - vokiečių 
vakarinėje 
svarbiausias 
nis centras
.krašte.

Rcmk šios šalies apsigynimą! į mery aštuntoji

Nori Išbandyti

— Petrai, užeik pas mane 
sisvečiuoti.

— Užeičiau, bet gali šuo įkąs
ti.
— Nežinau, nes tik vakar par

sivedžiau. — dabar norėčiau 
išbandyti.

pa
vieta šiaurės 
Libijoje ir 
ašies kari- 
puolė tame

Pirk Defcnsc Bonds ir Stamps!

Res. 8ou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVER8— 
Insured and 

Bondod 
uocal A Long 

Oiatanco 
Movlng

326 • 328 West Broadway
| So. Boston, Mass.

>,VXVWiSXKXXX%»XX«%%%XXKWXXXXXXXXXVX-XVXSXVXXXvX%<XXX.V

I NOVENOS I

prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ..........................  15c.
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ....................... 20c.
prie Dievo Motinos Nuolatines Pagelbos. Kaina . ......... 15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina ..........................................  20c.
Stebuklingojo Medalikelio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

Į

J
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i WJHiam J. CMshuhn i
Į GRABORIUS i

ji “Asmeniškas Patarnavimas’ ]

i; 331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. L

!' Telephone: ,

Į Ofiso: Dexter 1952
* Namų: Pi- 6286 i

^Z/ZZAWZ/ZZZZZZZZZZZ/Z»

Per 91 dienas, Montgo- 
‘1 armija 

perkeliavo net 1,300 my
lių — tolumas nuo New 
Yorko ligi Kansas Miesto 
— ji turėjo išrišti fantas
tiškai sunkias reikmenų 
pristatymo problemas ir 
apvalyti kelius.

Prie Agheila ir 
Zemzem, kaip ir 
vietose, Rommel 
sulaikyti britus. Bet be 
pasisekimo. Ir rekordas

Wadi 
kitose 
bandė

I
Baigiant programą mažasis 

choras padainavo keletą ang
liškų patriotinių dainelių ir pa
šoko keletą šokių. Jų Ameri- I 
kos vėliavos kostiumai pagra-į 
žino visą programos įvairumą. | 
Pabaigoje su pagalba didesnio
jo choro, visiems atsistojus, 
sudainuota “The Stars Span- 
gled Banner”.

Vakaro vedėju buvo vietinis į 
lietuvių par. klebonas kun. Pra- ■ 
nas Strakauskas. Pranešta, ’ 
kad laike prakalbų parduota 
War Bonds už $11.200. Prie 
durų buvo surašinėjama kiek 
Lowellio lietuviai yra išpirkę 
Bonų. Pasirodo, kad Lowellie-' 
čiai yra išpirkę Bonų už $74.- 
500. Teko kalbėti su keliais da
lyviais ir jie aiškiai pabrėžė.; 
kad ne visi lietuviai buvo pra-

Į 
I

S. Barasevičius ir Sūnus 
MOTERIS PAGELBININKT 
LIETUVIŲ GRABORIUS IP 

BALSAM UOTOJ AS 
Turi Notaro Teise* 

254 W. Broadvvay.
SO BOSTON MASS

Tel. SOUth Boston 259C
Sūnaus gyvenamoji vieta 

638 Dorchester Avė
Tel COLumbla 253'

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass 

Joseph W. Caspei 
(KASPERAS) 

ualdotuvly Direktorių* 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naict 

Koplyčia Šermenims Dyka 
Tai ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

aštuntosios armijos nuo 
prieš 3 mėnesių, kada ji j 
viena stovėjo tarpe EI A-j 
lamein ir Cairo, 
Vid-rytus, yra rekordas 
kopuikiausios 
cijos, strategijos ir takti
kos. O.W.L

vartai į

organiza-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

5©4 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON MASS 

O A. Zalstskas F. E. Zaletskas 
Grabortai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Koplyčia termenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0819 
Tol. ŠOU Boston 2S08

R



Penktadienis. Vasario 19. 1943 DARBININKAS 8

a-

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

J
i

i $7.00. Toji auka — $12.00 bus 
' pasiųsta Seselėms į Elmhu<st.
i Pa. Linkėtina, kad ir kitosi
‘ draugijos paremtų.

k Lietuvos Laisvei
r

didžiulės šv. Pranciškaus Ligo
ninės štabo direktorius. Galė
tume ir daugiau įrodyti jo pa
lankumo lietuviams.

--------------- j

Vasario 23. Bushncll Memo- 
rial Salėje bus Opera. Viena iš 
vyraujančių rolių atliks Anna 
Kaskas. Esu matęs ir girdėjęs 
ją toj rolėj. Labai gražiai at
lieka, ir verta lietuviams išgir
sti ir pamatyti. Ji nesenai tą 
pačią rolę atliko New Yorke ir 
laikraščiai kritikai labiausiai 
ją išgyrė.

šyiCTORY
(Minint 25 metų Nepriklausomybės Sukaktį)
Visam pasauly renkas lietuviai, 
Pasiryžimo naujo pilni jų veidai. 
Dainos ir kalbos puošia visus. 
Po pasaulį daromi susirinkimai. 
Vienybė juos kviečia darbuotis, sueit. 
Kad Tėvynės laisvė sugrįžtų greit. 
Girdi pasaulis karo verpetuos. 
Aidi jų balsas net pačiuose danguos. 
Atiduok mums laisvę pavogtą mūs, 
O savo ką turit, turėkite jūs.
Mūs kraštas kruvinai nuskriaustas dės 
Visą energiją dėl laisvės šalies. 
Ir kaip mes metai sidabriniai atgal. 
Gavome laisvę, taip dabar ir vėl 
Tikimės gaut, nes liūdyja dangus. 
Kuris už teisybę vis kovoja brangus.

Tik mes lietuviai, verti būkim jos
Ir šuoliais kultūrėsim dėl šalies brangios. 
Vytauto dvasia lai dengia visus 
Ir veda į priekį nugalėjusius mus. 
O jūs jaunime, būkite vaikais. 
Vertais tėvų palikimo laikais visais, 
Pasaulis pamatys, kuris lietuvis 
Ir Lietuva brangi su džiaugsmu matys 
Kad verta buvo kovot, kentėti ilgai 
Nes darbą ir kančią jų vainikuoja vaikai

Ir Dieve, brangus, kaip visuomet globok
Ir tik lietuviams vertiems laisvę dabar atiduok!

PLYTAITIS.

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR 
BONDS 

AND
STAMPS

PADIDĖJO ŠEIMA 
šiomis dienomis pp. A. M. 

! Kvedai susilaukė trečios svei- 1 ...kos dukrelės. Jie taipgi auklė
ja ir vieną sūnų. Sveikinam 
jauną tautietę ir jos tėvelius. 
Pp. Kvedai yra uolūs šv. An
driejaus par. parapijiečiai ir y- 

pnomų, | ra savininkai švarios užeigos—
|

ė

Lietuvos Nepriklausomybes
Paskelbimo Minėjimas

NENV HAVEN. CONN. —

šį sekmadienį, vasario 21 d.. 
7:30 vai. vakare, vietiniai lie
tuviai rengiasi minėti nepapra
stą mūsų tautos šventę — ne
priklausomybės paskelbimo 25 
metų sukaktį. Šioms iškilmėms 
atžymėti, rengėjai užkvietė 
nuoširdųjį mūsų išeivijos vei
kėją. savaitraščio “Amerika" 
redaktorių Juozą B. Laučką iš 
Brooklyn. N. Y. Redaktorius J. 
B. Laučka yra žymus kalbėto
jas ir nenuilstamai dirbdamas 
lietuviškąjį ir Lietuvos vadavi
mo darbą, yra gerai susipaži
nęs su dabartiniais Lietuvos 
vadavimo žygiais, apie ką jis 
galės mums suteikti platesnių 
informacijų.

Redaktorius J. B. Laučka yra 
ALRK Federacijos centro pir
mininkas. Am. Lietuvių Tary
bos narys, dalyvavęs toj isto
riškoj Am. lietuvių delegacijoj 
pas prez. Rooseveltą.

Be redaktoriaus J. B. Lauč- 
kos. kalbės Lietuvių Tarybos 
narys. Dr. Vileišis, kuris dabar 
gyvena NVaterburv, Conn. Dr. 
Vileišis yra išvykęs iš Lietu
vos nuo bolševikų okupacijos. 
Jis yra labai energingas kalb- 
bėtojas.

Programa 
dainomis,
nis parapijinis choras. Progra- Patriotines kalbas pasakė mie- 
mos pradžia 7:30 vai. vakare. 
Minėjimas įvyks parapijos sa
lėj. Pelnas — Lietuvos Vada
vimo Komitetui, per ALRK 
Federaciją. Programai vado
vaus vietinis kleb. kun. E. Gra- 
deckas. Įžanga dykai.

Havene yra keliolika į 
apsikrovusių karo reikmenų 
darbais. Iš jų keletas yra labai 
stambių pramonių, gaunančių 
karo reikmenis ir pabūklus. 
Čia uždarbiai yra geri, nors ir 
pragyvenimo išlaidos nemažos. 
Kiek sunkiau su butais, bet ne
bijantiems toliau pavažiuoti, jų 
dar galima gauti. Todėl jei ki
tuose miestuose randasi bedar
bių lietuvių, jie čia galėtų dar
bo susiieškoti. Atėjūnas.

Vasario 28 d.. įvyks Šv. Ka
zimiero parapijos metinė va- 
varienė ir taipgi Karo Tarny
bos vėliavos šventinimas. Kle
bonas ir rengimo komisija 
kviečia visus parapijiečius ir 
geros valios lietuvius atsilan
kyti ir pagerbti jaunuolius, ku
rie iš mūsų kolonijos tarnauja 
kariuomenėje. M.

NEW BRITAIN, CONN
Nepriklausomybės 

Jubiliejaus minėji- 
pereitą sekmadienį, 
lietuvių svetainėje.

Lietuvos 
Sidabrinio 
mas įvyko 
vas. 14 d..
Dėl oro gal būti neperdaugiau- 
siai buvo žmonių.

Dainų ir muzikos programos 
bus paįvairinta dalį išpildė Šv. Cecilijos cho-

kurias išpildys vieti- ras, vad. p. E. Jenkeliūnaitei.

sto mayoras G. Ouigley. adv. 
T. Cabelus. kun. V. Ražaitis ir 
p. J. Klinga iš Brooklyn. N. Y.

■Surinkta aukų virš $50.00. 
rie bus pasiųsti ALT.kt

<

i

Tony’s Restaurant. W. Main 
Street.

MINĖJO VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTĮ

Aną sekmadienį pp. J. M. 
Kavoliai minėjo savo 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Jų intencijai buvo atnašauja
mos šv. mišios, o jų namuose 
įvyko šaunūs pietūs, kur daly
vavo giminės, artimieji ir kun. 
V. Ražaitis.

Pp. Kavoliai išauklėjo du sū
nų ir dvi dukteris. Vienas sū
nus turi savo nedidelę dirbtu
vę. Sveikinam pp. Kavolius!

į

SODALIETĖS SUNKIAI 
DARBUOJASI

Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos Sodalietės ruošiasi suvai
dinti operetę “Našlaitė”, kovo 
7 d., po mišparų, parapijos sa
lėje. Vadovauja Seselė Urbana. 
Tikietai jau platinami. Patarti
na visiems įsigyti. Pelnas 
riamas parapijai.

soms dėkoti, kurie darbavosi, 
atsilankė ir aukojo. Buvo

ski-

IŠ TRETININKŲ 
SUSIRINKIMO

Pereitą sekmadienį, po 
parų, parapijos salėje įvyko
Tretininkų susirinkimas. Ap
svarsčius brolijos reikalus, pri-

miš-BE DARBIŲ NĖRA
Nors dabartiniu metu retai 

kur besusiduriama su bedarbių 
problema, bet esama nemaža
vietų, kame darbai nėra perge- siminta ir apie Nukryžiuotojo 
riausi ir atlyginimas gana že- Jėzaus Seselių globojamo naš- 
mas. New Havene tuo tarpu laityno sudegimą. Pareikšta 
darbininkų stoka, nors čia yra užuojauta ir paskirta iš netur- 
privažiavę jų jau nemaža iš vi- tingo iždo $5.00. Taipgi geros 
sų Amerikos kampų. Mat New' valios brolijos narės suaukojo

DĖMESIO!

♦
i

Tu atliksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats 
skaitysi ir kitus raginsi užsisakyti 

mėnesinį laikraštį
ii

♦
pu
♦

■■

"ŽVAIGŽDĖ", tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms dvasi
nio turinio laikraštis, pašvęstas Švenčiausiai 
Jėzaus širdžiai.

“ŽVAIGŽDĖ" trokšta aplankyti kiekvieną Lietuvių šeimyną 
ir ją gaivinti krikščioniškų dorybių spinduliais.

“ŽVAIGŽDĘ" skaitykite ir būsite pavyzdingais nariais-ėmis 
MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS.

“ŽVAIGŽDĖJE” surasite, kaip MALDOS APAŠTALAVI
MAS veikia ir vystosi.

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ramybės 

įsileisti į Jūsų šeimynas.
Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per Jūsų na

mų slenkstį —
Jei norite būti .šviesos ir meilės skleidėjais, tai platin

kite patys saviškių tarpe ir raginkite kitus skaityti bei 
platinti “ŽVAIGŽDĘ".

Kaina metams 50 centų. Kas pridės dar 50 centų gaus 
didelį spalvuotą .Jėzaus Širdies paveikslą.

‘ Žvaigždė’" dabar padidinta astuoniais puslapiais.
Užsakymams adresas:

“ŽVAIGŽDE"
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

de- 
karo 
savo

MALONŪS SVEČIAI
Šią savaitę parvažiavo 

šimčiai dienų atostogų iš 
tarnybos J. Jenušonis pas
mamytę, brolį ir sesutę. Taip
gi parvažiavo Reimundas Ma
tulis, buvęs aukštesnės moky
klos lotynų kalbos mokytojas, 
kuris dabar yra karo mokyklo
je ir tikisi neužilgo užbaigti ir 
gauti leitenanto laipsnį. Jis 
vieši pas savo žmonelę.

Linkime malonių atostogų ir 
geriausių sėkmių karo tarny
boje!

HARTFORD, CONN.

---------  I
Lietuvis Jurgis Vailionis, bu

vęs apylinkės “ice skating 
champion” šiomis dienomis iš
vyko į Schenectady, New York,' 
lenktyniuotis su kitais. Jis ge-' 

i rai pasirodė. Viename kontes- 
: te jisai išėjo antras, o buvo to- 
: kia elose finish, kad komisijai 
reikėjo ilgai spręsti, o galuti- 

■ nai laimėjo to miesto vaikinas. 
Jurgis yra parapijos choro pir
mininkas. Jo žmona Marė gar
si dainininkė, turi labai gražų 
ir aukštai išlavintą balsą. Jur
gis turi nemažai medalių (me-. 
dals) už “ice skating” rekor-i 
dus.

I

! 

Į

I 
I 
II

tenanto Antano Pugžlio ir’ 
ir WAAC Franciškos Pugžliūtės, 

šokių, užkandžių. Vakaras bu- kuri išvyko į Dės Moir.es, Io- 
vo prastas, bet atsilankė gra- wa aną savaitę. Antanas ran- 
žus būrelis lietuvių.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Sekmadienį, vasario 21. ant- 

,rą(2) valandą po piet. Hart- 
į fordo ir apylinkės lietuviai 
išvęs garbingai Lietuvos Lais
vės 25 metų sukaktuves, moky
klos salėje. Lietuviai, lietuvės 
ir jaunime.. visi - visos ateikite 
lygiai antrą valandą arba tru- _________
pūtį Kiek ankščiau, nes progra- Jūreivis Juozas Peserevičius 

ima graži ir turininga. Kas no- tapo paskirtas Commander of 
(rite pirkti NVar Stamps arba a Naval Unit Pacific
War Bonds, tai palaukite tos of War Jisai mokinosi Ameri. 
dienesne mes salėje patamau- kos Annapolis Academy. Svei

kinam! Juozas buvo vienas ga-> 
biausių studentų Akademijoje.' 
Tėvai gyvena Middletown. Ct.1 
Turi giminių Hartforde.

BRIDGEPORT, CONN

i

NEW YORK CITY, N. Y

dasi, kur Pacifike.
I Matyti Hartfordo lietuviai 
garsėja vietos veikimuose ir 
žiniose. Dėkojam Hartford 
Times redaktoriui Mr. Farber 
(kuris gimęs Lietuvoje. Uk
mergės krašte, yra artimas 
prietelis Onos Katkauskaitės- 
Kaskas). Lietuviams jisai ge
ras ir maloniai duoda fotogra
fijas, tai kitus įvairius patar
navimus.

sime. Taipgi patarnausime bile 
kada. Kalbėtojai: prelatas Am- 
botas, kunigai — Vilčiauskas 
ir Kripas, advokatas Pranas 
Mončiūnas, dentistas Edvardas 
Krikščiūnas, 'Juozas Tysliava 
iš Brooklyn. Dalyvauja parapi
jos choras, mokyklos vaikučiai 
ir visos parapijos ir kitos drau
gijos. Tik, lietuviai, ateikite 
laiku. Taipgi kviečiamas Mayo
ras T h omas Spellacy.

LIETUVOS NEPRIKL. 
MINĖJIMAS

Vasario 14 d. 1943, 4 vai. po 
piet, NVebster svetainėje įvyko 
Lietuvos Nepriklausomybės 

. paskelbimo 25 metų sukakties 
.minėjimas, kurį rengė New 
Yorko Lietuvių Taryba. Smagu 
pažymėti, kad šį taip svarbų 
apvaikščiojimą rado galimybės 
bendrai dirbti visos sriovės ir 
spauda, išėmus raudonuosius, 
su kuriais niekad lietuviams 
nebus galimybės dirbti bendrą 
darbą.

NVebster svetainė yra erdvi, 
puošni ir patogu nuvažiuoti. 
Nežiūrint svetainės didumo, 
visgi publikos buvo labai pri
sikimšę, taip kad galėjo būt 
virš 2.000. Programa buvo ga
na ilga. Prasidėjo apie 4:45 ir 
baigėsi 8 vai. Programos vedė
ju buvo virš minėtos Tarybos 
pirm. kun. N. Pakalnis, kuris 
gabiai atliko savo pareigas. 
Sveikinimo kalbas pasakė: — 
Estijos. Latvijos. Lenkijos val
džios atstovai ir “Amerikos”, 
“Vienybės”, “Tėvynės”, “Nau
josios Gadynės” redaktoriai ir 
Lietuvos ministeris pulk. P. 
Žadeikis. Programą išpildė Ap
reiškimo par. choras vad. J. 
Jankaus ir Metrop. artistė Ona 
Kastas.

Šiame parengime būtų buvę 
gražu matyti ne vienos par. 
chorą ir ne viso Brooklyno, bet 
viso New Yorko ir N. J. par. 
chorus. Juo daugel, kad nese
niai, tik 4 metai, laike Pasauli
nės parodos bendrai visi daly
vavo. Jeigu visos politinės sro
vės bendrai suėjo į vienybę, tai 
bendrai vienų pažiūrų chorams 
būt dar buvę lengviau. Choris
tėms labai būtų pritikę dėvėti 
tautiškus rūbus, o jų nė viena 
neturėjo, nors spaudoje buvo 
raginama, kad kuo daugiausiai 
rėdytųsi tautiniais rūbais. Taip 
pat pradžioje buvo skelbiama, 
kad bus tautiški šokiai, kurie 
būt buvę labai vietoje, kodėl jų 
nebuvo ?

Dėliai programos įvairumo, 
labai būt vietoje buvę nors po
ra numerų piano solo. Kaip tik

i
i

Šiomis dienomis teko girdėti, 
kad lietuvis Kazys Gauba ra
šosi į Amerikos kariuomenę. 
Jisai yra geras dainininkas ir 
muzikantas. Dažnai dainuoda
vo parapijos ir draugijų
rengimuose. Taipgi jo broliai 
sesuo yra geri dainininkai 
muzikantai.

LIETUVIŲ KRAUJO AU
KOTOJŲ SAVAITĖ

Šį savaitė (Vasario 15 iki 20) 
Hartforde skelbiama kaipo 
Lithuanian Blood Donors’ 
Week. šią savaitę lietuviai-lie- 
tuvės ir jaunimas, pavieniai ir 
draugijų nariai eina duoti savo 
kraujo. Tame pasidarbavo lie
tuvių parapijos vikaras kuni
gas Jurgis Vilčiauskas. Raudo
nojo Kryžiaus lietuvių skyrius 
irgi daug pasidarbavo, rinkda
mas vardus pavardes, ir kurią 
dieną savaitės norėtų eiti į 
Kraujo Banką, duoti savo 
kraujo. Vėliau paskelbsime 
kiek lietuviai davė kraujo per 
tą savaitę, kraujo davimas yra 
lengvas ir nekenkia paprastai 
sveikatai. Lietuviai, duokime 
savo kraujo, ypatingai šią sa-, paskirta ir ji G. Fox Co. krau- 
vaitę. Bus galima duoti bile: tuvės lange parodė, kaip ji dir- 
kada ir po šios savaitės. Lenkai į ba. Fotografija tilpo Hartford 
jau turėjo savo savaitę ir gra
žiai pasirodė.

Dėl informacijų galite kreip
tis lietuviškai pas Kunigą Vil- 
čiauską arba Raudonąjį Kry
žių (lietuviškai). Garbė lietu
viams, kad jie gavo paskirtą 
sau savaitę ir greičiausiai lie- gavo Bachelor of Science laips- 

atsakančiai užsireko- nį. Jisai baigė Hartford High 
menduos. Lietuviškas kraujas Mokyklą, o dabar šiais metais 
visgi yra “pretty good”. Duo- baigs Brown University, 
damas kraujo gal išgelbėsi ko- vidence. R. I. Jisai bus inžinie- gerą širdį. Nesenai pakėlė mū- 
kio lietuvio kareivio gyvybę.

Raudonasis Kryžius (lietuvių 
skyrius vadinamas Lithuanian 
American Red Cross Chapter 
of Hartford) vasario 6, moky
klos salėje, turėjo bazarą Rau
donojo Kryžiaus reikalams. 
Liko gražaus pelno geriems 
darbams. Reikia visiems ir vi-

Mūsų lietuviai basketballinin- 
•kai studentai šauniai žaidžia. 
Jau žaidė 6 geimius ir visus 
laimėjo! Sveikinam! Šįmet 
sportas nukentėjo, nes vaiki
nai - mergaitės tai dirba, tai 
karo tarnyboje.

tuviai

sukakties, 
programa, muzika- 
su gražia liaudies 
buvo specijaliai pa- 
J. Steponaičio — 

Atgarsiai”.
Al-

Praeitą sekmadienį, vasario 
14. įvyko parapijos svetainėje 

I minėjimas Lietuvos Nepriklau
somybės 25 metų 
Buvo graži 

: lis veikalas 
daina, kuri 
rašyta p.
“Laisvos Lietuvos
Vaidino šie: A. Klimaitis, 
dona Einoriūtė, Ona Janušaitė 
ir choro ansamblis. Tikrai bu
vo gražus vaidinimas. Žmonės 

: ramiai užsilaikė. Solo dainavo 
Ona Radvilaitė, p. Ona Janu
šaitė. p. V. Boleika. ir duetą p. 
Aldona Einoriūtė ir Ona Rad
vilaitė. Priaugančiųjų merginų 
choro grupė pašoko lietuviškus 
šokius, ir jaunutė Ezabela Nor- 
kevičiūtė padainavo solo. Visos 
Mergaitės šokikės buvo lietu
viškuose kostiumuose, 
tikrai reikia motinėles 
kinti.

Kalbas pasakė kleb.
V. Kazlauskas ir parapijos vi
karas kun. A. J. Zenevičius. 
Užbaigiant programą visa pub
lika, vad. A. Stanišauskui, 
choru sugiedojo Amerikos 
Lietuvos himnus.

Po to visi linksminosi iki
lumos. Daug pasidarbavo tame 
vakare šie asmenys: p.p. Mi
kuckis. Klimaitis. Minalga 

j Norkevičius. Lučinskas. Brilvi- 
jčas, Brilvičienė. Lučinskienė. ii 

Janulienė. P. Romas parūpino 
scenai papuošimą: Šv. Jurgio 
draugija davė savo gražią vė- ir buvo proga išgirsti pasauli- 
liavą per pirm. p. Tuską. ir Vy
tauto Klubas per pirm. p. Sku-

i bą davė lietuvišką vėliavą, ku- 
i ri plevėsavo svetainėje. Rengi- kuris viešai pora 

« ... . . — ' 1 __ X ii

už ką 
pasvei-

kun. J.

pa- 
ir 
ir

J. E. VYSKUPAS 
McAULIFFE AUKOJO 

$500 LIETUVAI
Jo Malonybės praneša, kad 

pasimatęs su mūsų vyskupu J. 
E. Maurice F. McAuliffe turi i 
malonių žinių. Norima daryti 
rinkliavos lietuvių bažnyčiose. 
Jo Ekscelencija netik sutiko, 
bet ir pats paaukavo penkis 
šimtus dolerių. Toji rinkliava 
bus dėl Lietuvos nuo karo į 
nukentėjusiems. Vyskupas vė
liau praneš, kurį sekmadienį 
bus renkamos aukos visose 
lietuvių bažnyčiose. Jo Eksce
lencija tikrai parodė gražų pa- 

Times laikraštyj ir dabar čia vyzdį, ir žiūrint į tai, kad jis 
talpinam “Darbininke”. Sveiki- visuomet geriems darbams 
nam Aleną! Jos sesuo Aleksan- gausiai aukoja, ir $500 yra la- 
dra yra Army Nurse ir randasi bai didelė suma. Lietuviams te- 
Texas valstybėje.

Taipgi Hartford Times tilpo 
Henriko Elijošiaus foto. Jisai

Lietuvaitė Alena Gečaitė, 
lUnited Aircraft milžiniško fa- 
. briko pažymėta kaip savaitės 
žvaigždė. Kas savaitę iš tūks
tančių darbininkų - darbinin
kių komisija skiria dvi arba 
du geriausius darbininkus. Aną 
savaitę mūsų parapijietė tapo

Pro-

su 
ir

vė

' reikia džiaugtis Jo Ekscelenci
jos pavyzdžiu ir būti jam dė
kingi ir patys sekti jo pavyz
dį, kuomet bus rinkliavos baž
nyčiose.

Jo Eksclencija lietuviams 
daug sykių yra parodęs savo

rium. Universitete jisai buvo sų kleboną į prelatus. Jo motto 
aukštai prasimušęs. kaipo arba coat of arms in caritate 
Technical Staff Assistant on Dei... Dievo meilėje. Tikrai ji- 
the Brown Network. Sveiki- sai jos laikosi, nes meilės ir 
nam! Jisai daug žino apie ra-' apšvietos darbams nepasigaili 
dio ir padeda broliui Petrui, stambių ir dažnų aukų. Vė- 
kuris yra radio instruktorium liausiai lietuviams parodė pa- 
Hillyer Institute. dankumą, išrinkdamas ir skir-

Tilpo taipgi fotografijos Lei- damas mūsų kleboną prelatą į

nio masto meisterį pianistą V. 
Bacevičių, kuris pradžioje irgi 
buvo numatyta į programą ir 

i savaičių at- 
mo komitetas yra visiems dė- gal už savo “griekus” pasakė 
kingas: dainininkams, chorui, Į“mea culpa”! šiaip šis apvaik- 
solistams. ir visiems, kurie ščiojimas buvo labai vykęs, 
kuomi nors prisidėjo prie šio i ®uvo priimtos bendrai visų, 
parenrimo. : rezoliucijos. kurios bus pasiųs-

Įtos visų tautų ambasadoms bei 
_, _ " TL ! valdžios pareigūnams. Jos tilps
Idealas, kurį žmogus ne- spaudoje. Po visam buvo šo- 

šiojasi savo širdyje, duo-lkiai. Nuotaika buvo visų sma- 
da jo gyvenimo kryptį. gi. Buvęs.

k

Užsisakykite Toniko Pas Mus <
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graiton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130^-R
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